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ABB s.r.o. P 016 
www.abb.cz

Společnost ABB nabídne plně integrova-
ný systém DCS (Distributed Control System) 
s důrazem na operátorskou výkonnost, inte-
grovanou funkční bezpečnost, integraci ří-
zení provozu distribučních sítí  a nadřazený 
systém pro správu podnikových aktivit. ABB 
dodává řídicí jednotky od nejmenší DCS Fre-
elance až po komplexní System 800xA, nyní 
s vylepšením klíčových funkcí v rámci FP1.

Freelance v aktuální verzi 9.2 nově umož-
ňuje instalovat software pod Windows 7 po-
hodlně na běžných stolních desktopech či 
laptopech. Proto lze instalovat OPC server, 
vývojový a operátorský nástroj pod 32bito-
vými verzemi Windows 7 Professional, En-
terprise a Ultimate. 

Jako brána do světa automatizace proces-
ní výroby je spolu s jednotkou DCS System 
800xA nabízen kompletní software SCADA 
typu Compact HMI 800 s architekturou kli-
ent-server. 

Dále budou představeny snímače tlaku nové 
řady 266, které nahrazují oblíbené snímače tla-
ku řad 264 a 265. Další novinkou je videogra-
fický zapisovač SM500F, který dovoluje sbí-
rat a ukládat data z různých snímačů, dále je 
zpracovávat a přenášet. Na vele trhu bude před-
staven společně se snímači teploty řady TSP 
a kompaktním snímačem tlaku 261. Posled-
ním exponátem bude kompaktní clona Orimas-
ter, používaná zejména k měření průtoku páry. 

ASM Assembly Systems GmbH F 099
www.siplace.com

Společnost ASM Assembly Systems (dří-
ve Siemens Electronics Assembly Systems) 
je předním výrobcem strojů na povrchovou 

Co uvidíte na veletrhu Amper 2012 v Brně
montáž elektronických součástek na desky 
plošných spojů. Společnost známá pod ob-
chodním názvem Siplace má ústředí v Mni-
chově, odkud je řízen globální prodej, služby 
a technická podpora celé společnosti. Cílem 
ASM Assembly Systems je podporovat vý-
robce elektronických systémů v oblasti tele-

komunikací, výroby automobilů, informační 
techniky a jiných odvětví. Společnost posi-
luje své investice do vývoje a inovací svých 
produktů. Reaguje na poptávku zákazníků – 
výrobců elektroniky – po flexibilních osazo-
vacích automatech. Tato poptávka je vyvolá-
na potřebou často měnit objem výroby i sor-
timent osazovaných desek. Ve svém stánku 
na veletrhu Amper se chce firma seznámit 
s problémy zákazníků a ukázat, jak je může 
pomoci vyřešit.

AutoCont Control Systems s. r. o. V 075
www.accs.cz

Jako již tradičně, i letos bude možné na-
vštívit na veletrhu Amper expozici společ-
nosti AutoCont Control Systems. Tato firma 
na českém trhu působí jako distributor spo-
lečností Mitsubishi Electric a Beijer. Z vy-
stavovaných novinek je třeba zmínit zejmé-

na nové displeje řady GT14 (nástupce star-
ší řady GT11) v evropské premiéře, které již 
v základní verzi obsahují rozhraní pro Ether-
net a USB a mají integrovaný slot SD pro 
uložení programu a sběr dat. Poprvé v Evro-
pě bude rovněž představena zcela nová řada 
servopohonů MR-J4 a kompletní sortiment 
PLC nové řady L. Od letošního roku společ-
nost AutoCont Control Systems působí jako 
výhradní distributor firmy Beijer. Tato firma 
patří mezi největší světové výrobce operátor-
ských panelů a na veletrhu Amper předsta-
ví celou produktovou řadu, včetně nejnověj-
ší ekonomické řady iX. Za velmi příznivou 
cenu mohou zákazníci získat jeden z nejlep-
ších operátorských panelů na trhu.

AŽD Praha, s. r. o. P 163 
www.azd.cz

Společnost AŽD Praha se na letošním vele-
trhu Amper opět představí jako technický a ob-
chodní partner společnosti General Electric 
a její divize GE Energy. Ve stánku návštěvní-
ci získají informace o širokém sortimentu vý-

robků této úspěšné celosvětově působící spo-
lečnosti. Prohlédnout si mohou např. nabídku 
různých zařízení pro zapouzdřování elektro-
technických přístrojů, tedy skříně, rozvodni-
ce a pouzdra do průmyslového prostředí, do 
budov a do venkovních prostor. K vidění bude 
také řada výkonových jističů Record Plus. Nej-
přísnějším požadavkům na detekci poruch vy-
hovují vzduchové jističe řady MPact (pro jme-
novité proudy od 400 do 6 300 A). Ve stánku 

Obr. 1. Produkty řady Freelance a snímač 
tlaku 266DSH (ABB) 

Obr. 2. Ukázka velikosti součástek pro desky 
plošných spojů

Obr. 4. Vzduchový jistič MPact-Plus společ-
nosti GE Energy pro bezpečné vypnutí přívodu 
elektrického proudu (AŽD Praha) 

Obr. 3. Ve stánku AutoCont Control Systems 
budou představeny PLC i operátorské panely 
společnosti Mitsubishi Electric
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budou také vystaveny komponenty pro auto-
matizaci a ovládání, jako jsou stykače, nad-
proudová relé, spouštěče, měniče, relé a tla-
čítka a také miniaturní bezpečnostní přerušo-
vače proudu řady Red Line.

Ve společné expozici se rovněž představí 
dceřiná společnost DCom (www.dcom.cz), 
která zajišťuje komplexní dodávky v oblas-
ti hlasových a datových rádiových sítí vyba-
vených přístroji společností HYT a Motorola, 
dispečerských systémů, datových a telemetric-
kých sítí, mikrovlnných spojů, anténních systé-
mů a speciálních radioelektronických zařízení. 

B+R automatizace, spol. s r. o. V 037
www.br-automation.com

Jednou z hlavních novinek tradičního vy-
stavovatele B+R automatizace, spol. s r. o., je 
multidotykový displej velikosti 21,5" s rozli-
šením Full HD řady Automation Panel určený 
k montáži na nosné rameno. Odolný skleněný 
povrch poskytuje obsluze vynikající možnosti 
ovládat ho hmatem. Multidotyková technika 
představuje další velký inovační krok v oboru 
ovládání strojů. Novinkou je i bezpečnostní 
řídicí jednotka SafeLogic, která je nyní po-
užitelná i v síti Profinet, což usnadňuje za-
členění technologie Smart Safe Reaction do 
jednotlivých řídicích úloh využívajících pro-

tokol Profinet. Návštěvníci budou mít příleži-
tost zhlédnout novou řadu motorů s integro-
vaným servozesilovačem v krytí IP65 vybave-
ným funkcí STO a bezpečnostními funkcemi, 
které lze použít ve spojení s komunikačním 
protokolem OpenSafety. Představena bude 
také nová verze vývojového prostředí Auto-
mation studio 4, jež umožňuje souběžnou prá-
ci na několika úlohách a zároveň též rozdělit 
jednotlivé projekty na dílčí moduly, čímž se 
zefektivňuje práce vývojářů a rovněž zkracu-
je doba potřebná k uvedení výrobku na trh.

BALLUFF CZ s. r. o. V 040 
www.baluff.cz

Firma Balluff jako tradiční výrobce senzo-
rů představí novou generaci optických sníma-
čů BOS 18M s velkou snímací vzdáleností. 
Tato řada obsahuje difuzní snímače, reflexní 
a jednocestné optické závory s červeným a in-
fračerveným světlem. Snímače s červeným 
světlem jsou dodávány ve verzi s potlačeným 
vlivem pozadí. Snímače mohou být použity 
za denního světla nebo v silně osvětlených 
prostorech. Dalším novinkou je zobrazova-
cí panel Vision Sensor Monitor BVS-E pro 
systémy strojového vidění a inspekční sys-
témy. K panelu lze připojit několik snímačů 
obrazu BVS a na obrazovce budou přehled-
ně zachyceny obrazy zaznamenané jednotli-
vými snímači obrazu, ale také výsledky in-
spekcí a statistiky. Intuitivní uživatelské roz-
hraní panelu se ovládá tlačítky a je dostupné 
v několika jazycích. Panel umožňuje odhalit 
výrobní odchylky a také dovoluje změnit kri-
téria inspekce bez použití PC, např. změní-li 
se technický detail kontrolovaného výrobku. 

Ve stánku Balluff bude rovněž představena 
nová generace lineárních snímačů polohy na 
magnetostrikčním principu Micropulse® BTL 
7 Compact s krytím IP68 a s měřicím rozsa-
hem od 25 do 7 620 mm. 

BD Sensors s. r. o. V 066 
www.bdsensors.cz

Společnost BD Sensors bude vystavo-
vat kompletní sortiment svých přístrojů pro 
měření tlaku a výšky hladiny kapalin, kte-
rý byl rozšířen o přesný digitální manome-

tr DM 01. Vzhledem k přesnosti 0,05 % je 
určen pro velmi přesná měření tlaku kapalin 
a plynů slučitelných s korozivzdornou ocelí 
třídy 1.4404 v rozsazích od 0,01 do 40 MPa. 
Modulární konstrukce přístroje umožňuje 
bez použití nástrojů a bez kalibrace připo-
jit senzorové moduly s různými tlakovými 
rozsahy k jedinému modulu zobrazení. Tím 
se výrazně sníží náklady na pokrytí velkého 
rozsahu měření tlaku v požadované přesnos-
ti. Modul zobrazení má podobu standardní-
ho manometru o průměru 100 mm. Je osa-
zen prosvětleným grafickým displejem, kte-
rý dovoluje snadno číst naměřené hodnoty 
a nastavovat parametry. K dispozici je na-
víc funkce záznamníku dat pro snadnou evi-
denci naměřených hodnot. Ty lze jednodu-

še načíst pomocí rozhraní USB. Přístroj je 
napájen třemi bateriovými články 1,5 V ve-
likosti AA a jeho elektrické provedení za-
ručuje činnost i v prostorách s nebezpečím 
výbuchu v zóně 0 podle II 2G Ex ia IIC T6. 
Manometr DM 01 lze tedy s úspěchem po-
užít v jakémkoliv prostředí pro velmi přes-
né měření tlaku a místní kalibraci běžných 
snímačů tlaku.

BHV senzory s. r. o. V 050 
www.bhvsenzory.cz

Firma BHV senzory je na českém trhu 
zavedena jako výrobce a dodavatel přístro-
jů pro měření tlaku a hladiny. Na veletrhu 
Amper bude prezentovat mimo jiné závěsné 
a tyčové ponorné sondy řady TSP-M, které 
jsou určeny k měření hladiny kapalin hyd-
rostatickou metodou. Tyto sondy kompaktní 
svařované konstrukce z korozivzdorné oceli 
jsou díky velkoplošným membránám vhodné 
pro měření silně znečištěných anebo výraz-
ně viskózních médií. Využití uvedené son-
dy k měření výšky hladiny ve varné pánvi 
malého pivovaru je popsáno v tomto vydá-
ní na str. 36.

Obr. 5. Multidotykový displej s rozliše-
ním Full HD z řady Automation Panel  
(B+R automatizace)

Obr. 6. Panel Vision Sensor Monitor BVS-E 
ukazuje obrazy zaznamenané snímači obrazu 
BVS  (Baluff)

Obr. 7. Přesný digitální manometr DM01 
(BD Sensors)
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Další novinkou je ultrazvukový hladino-
měr BHV Echo111, který umožňuje bezdrá-
tový přenos dat po síti GSM. Tento přístroj je 
určen k měření v odlehlých místech vodních 
toků nebo v kanalizační síti. Kromě svých 

vlastních výrobků firma BHV senzory ve 
svém stánku představí i kalibrační techniku 
německé firmy Leitenberger, zejména etalo-
ny tlaku, referenční zdroje tlaku a kalibráto-
ry teploty. Letošní novinkou v sortimentu této 
firmy je ruční kalibrační pumpa ve stolním 
provedení LPP 60-T. Jedná se o vzduchovou 
pumpu, která umožňuje vytvořit tlak až do 
6 MPa nebo podtlak až do –95 kPa.

Bosch Rexroth, spol. s r. o. V 069 
www.boschrexroth.cz

Své produkty především z oblasti prů-
myslové automatizace bude na veletrhu Am-
per prezentovat firma Bosch Rexroth, která je 
předním světovým dodavatelem pohonářské 
a řídicí techniky. Pro více než 500 000 zá-
kazníků jsou pod značkou Rexroth dodávány 

soustavy pohonů, řídicí systémy a manipulač-
ní pracoviště „šité na míru“. Bosch Rexroth 
je dále partnerem, který dodává produkty pro 
vybavení závodů, průmyslovou automatizaci, 
řízení pracovních strojů a rovněž pro využí-
vání obnovitelných zdrojů energie. Důležitou 
skupinou produktů jsou hydraulická zařízení, 

např. hydraulické pohony používané v tváře-
cích strojích. Lineární vedení značky Rexroth 
nacházejí stále větší uplatnění při konstruová-
ní obráběcích strojů, manipulátorů, tvářecích 
strojů, laboratorních přístrojů a v elektronic-
kém průmyslu. Bosch Rexroth je také výrob-
cem pneumatických komponent a systémů, 
dále elektrických pohonů a řídicích systémů. 
Společnost vyvíjí, vyrábí a prodává své kom-
ponenty a systémy v 80 zemích celého světa. 

Cressto, s. r. o. V 059 
www.cressto.cz

Firma Cressto je známa zejména jako vý-
robce čidel, snímačů a měřidel tlaku pro prů-
myslové použití: přístrojů s analogovým i di-
gitálním zpracováním signálu v širokém spek-
tru jmenovitých rozsahů a od desítek pascalů 
do desítek megapascalů. Firma Cressto je 

schopna dodat i zakázkové varianty standard-
ních výrobků v množství od jednoho kusu za 
příznivé ceny. Cressto také vyvíjí a vyrábí 
speciální zkušební a měřicí zařízení, větši-
nou automatizované testery pro měření tlaku, 
resp. netěsnosti podle změny tlaku v uzavře-
ném objemu. K řízení se většinou používají 
standardní PC, nejčastěji notebooky, z jejichž 
baterií mohou být pomocí USB napájeny ně-
které adaptéry. Software s intuitivním ovládá-
ním je určen k měření, přepočtu dat, vizua-
lizaci, vyhodnocení, prezentaci, archivaci 
i distribuci výsledků kontroly prověřovaných 
komponent. Systémy využívají moderní ko-
munikační techniku, včetně bezdrátové, mají 
zabezpečený přístup k aplikacím z internetu 
prostřednictvím webového rozhraní, přístup 
k databázím apod. Všechna zařízení lze pro-
kazatelně kalibrovat a hlídat jejich kalibrační 
intervaly. Příkladem je automatizovaný tester 
pneumatických brzdových systémů železnič-
ních vozidel Hakan.

Distrelec GmbH F 076 
www.distrelec.cz

Nový katalog výrobků představí na le-
tošním veletrhu Amper zásilková firma Dis-
trelec, která se zaměřuje především na dis-
tribuci elektroniky a příslušenství pro vý-
početní techniku různých výrobců. V jejím 
katalogu najdou návštěvníci kompletní na-
bídku produktů za velmi zajímavé ceny. 

V katalogu jsou přehledně uspořádány vý-
robky, které pocházejí zhruba od 1 000 vý-
robců elektroniky, elektrotechniky, měřicí 
techniky, automatizace, pneumatiky, nářadí 
a ostatního příslušenství. Jednotlivé výrob-
ní oblasti jsou průběžně rozšiřovány a pro-
hlubovány a z osvědčených výrobků vzni-
kají v katalogu nové skupiny. Standardní 
dodací lhůta je 24 ho din, cena za dopravu 
zásilky činí 5 eur plus DPH. Tato cena ne-
závisí na množství zásilky. Kompletní sor-
timent lze najít v on-line katalogu na adrese 
www.distrelec.cz. K objednání a koupi vý-
robků lze využít elektronický obchod. Ze-
jména zákazníci, pro které je cena důleži-
tým faktorem, se mohou v elektronickém 
obchodě seznamovat s aktuálními týdenní-
mi výhodnými nabídkami.

Endress+Hauser Czech s. r. o. V 083 
www.cz.endress.com

Endress+Hauser nabízí moderní měřicí 
systémy v různých verzích vybavené varia-
bilními procesními připojeními. Přístroje vy-
ráběné moderními technologickými postupy 
z velmi kvalitních materiálů lze využít v ja-
kékoliv oblasti a mnohdy se uplatňují v uni-
kátních úlohách. V letošním roce společnost 
Endress+Hauser představí jedinečný ultra-
zvukový měřicí systém pro přesné a spolehli-
vé měření průtoku bioplynu a analýzu obsahu 
methanu za proměnných provozních podmí-
nek, Proline Prosonic Flow B200. Tento ino-

Obr. 8. Vzduchová kalibrační pumpa LPP 60-T

Obr. 9. Pohony a řídicí jednotky společnosti 
Bosch Rexroth se uplatňují ve výrobních 
provozech

Obr. 10. Automatizovaný tester pneumatic-
kých brzdových systémů železničních vozidel 
Hakan (Cressto)

Obr. 11. Zásilková firma Distrelec představí 
na veletrhu nový katalog výrobků
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vativní přístroj lze použít k optimalizované-
mu průmyslovému měření průtoku bio plynu, 
vyhnilého, skládkového a uhelného slojové-
ho plynu. Proline Prosonic Flow B200 může 
také spolehlivě měřit průtok bioplynu, a to 
za jakýchkoliv podmínek – vlhký plyn s pro-
měnným složením při nízkém tlaku a malých 
průtocích.

Návštěvníci stánku si rovněž prohlédnou 
různé typy přístrojů pro měření výšky hla-
diny, tlaku, průtoku a teploty na modelu ur-
čeném pro prezentaci katalogového prodeje 
E-direct. Přístroje je možné snadno a jedno-
duše zakoupit podle katalogu či na interne-
tových stránkách www.e-direct.cz.

ELCOM, a. s., Divize Virtuální 
instrumentace P 216 
www.elcom.cz/virtualni-instrumentace/

Firma ELCOM se představí jako dodava-
tel špičkových kamer a komponent pro strojo-
vé vidění. Zhlédnout bude možné např. barev-
nou 3CCD kameru JAI nebo univerzální ka-
merový systém UniTester s kamerami Basler. 
Dále budou prezentovány infračervené kame-
ry Xenics pro pásmo SWIR 0,9 až 1,4 µm a 
také termovizní kamery pracující v rozsahu 
8 až 14 µm. Návštěvníci si rovněž prohléd-
nou analyzátory kvality elektrické energie 
ENA460 pro pevnou instalaci v rozváděčích 
mající tyto funkce: monitor napětí, výkonů 
a energií, osciloskop a vektorskop, analyzá-

tor signálů HDO, monitor extrémů nebo syn-
chronizovaný měřič fázorů (C37.118-2005). 
Jako naprostá novinka bude představen mo-
bilní přístroj ENA520, který současně měří 
kvalitu elektrické energie a fázory na dvou 
třífázových systémech.

ELVAC IPC s. r. o. V 031 
www.elvac.eu/ipc/

Dynamická společnost s bohatou tradicí 
ELVAC IPC bude na veletrhu Amper vysta-
vovat výrobky z oblasti speciální výpočetní 
techniky, průmyslové automatizace a energe-
tiky. Společnost se zaměřuje na poskytování 
ucelených systémů a na malosériovou výro-

bu založenou na vlastním vývoji i na špičko-
vých produktech jiných dodavatelů. V oboru 
průmyslové automatizace se firma speciali-
zuje na průmyslové, panelové i vestavné po-
čítače, systémy pro měření a sběr dat a řídicí 
systémy (modulární i kompaktní PAC). Vý-
znamným oborem je pro firmu komunikace 
v průmyslu, protože je dodavatelem širokého 
spektra směrovačů a přepínačů pro etherneto-
vé sítě, konvertorů sběrnic a dalších kompo-
nent. Pro použití v energetice jsou určeny jed-
notky RTU pro řízení distribučních sítí, které 
se uplatní i ve smart grids. Pracovníci firmy 
ELVAC IPC seznámí návštěvníky stánku na 
veletrhu Amper s jejími četnými novinkami. 

JUMO Měření a regulace s. r. o. V 068 
www.jumo.cz

Firma JUMO dodává snímače a automa-
tizační techniku pro měření a monitorování 
teploty, tlaku, průtoku, výšky hladiny a vlh-
kosti a také přístroje pro analýzu kapalin. Na 
veletrh Amper JUMO přichází s několika 
novinkami. Představí tyristorové výkonové 
jednotky řady JUMO TYA-200 řízené mik-

roprocesorem a modulární měřicí, regulač-
ní a automatizační systém JUMO mTRON 
T, který využívá systémovou sběrnici zalo-
ženou na standardu Ethernet a integrovaný 
PLC. Mezi novinky patří také bezpečnostní 
teplotní omezovače a hlídače teploty JUMO 
STB/STW, které splňují technické a provoz-
ní požadavky z oblasti funkční bezpečnosti. 
Použití těchto kompaktních a volně konfigu-
rovatelných přístrojů pomáhá zabraňovat zne-
čištění životního prostředí, zničení výrobní-
ho zařízení, produktů výroby, nebo dokon-
ce i zranění pracovníků. Přístroje umožňují 
spolehlivě a včas rozeznat poruchu a odvrá-
tit její možné následky. Jejich primární úlo-
hou je hlídat tepelné technologické procesy, 
a nastane-li během provozu porucha, uvést 
zařízení do předem přesně určeného bez-
pečného stavu. Přístroje jsou navrženy pod-
le normy ČSN EN 14597, splňují požadavky 
SIL 2 nebo SIL 3 (podle zapojení) a PL d a 
mají certifikáty UL a GL. 

Keller AG V 058 
www.keller-druck.cz

Také tento rok se na veletrhu Amper 
v Brně představí švýcarská firma Keller AG, 
která patří mezi přední evropské výrobce 
izolovaných snímačů a převodníků tlaku na 
piezo rezistivní bázi. Stánek společnosti Kel-
ler AG představí nejen klasický sortiment di-
gitálních manometrů, kalibrátorů tlaku, pre-

Obr. 13. Mobilní přístroj ENA520 pro součas-
né měření kvality elektrické energie a fázorů 
na dvou třífázových systémech (ELCOM)

Obr. 12. Proline Prosonic Flow B200 – ultra-
zvukový přístroj pro měření průtoku bioplynu 
a analýzu obsahu methanu za proměnných 
provozních podmínek

Obr. 14. Stánek společnosti ELVAC IPC na 
veletrhu Amper 2012

Obr. 15. Bezpečnostní teplotní omezovač 
a hlídač teploty JUMO STB/STW (JUMO 
Měření a regulace)
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cizních převodníků tlaku, které jsou kom-
penzovány pomocí mikroprocesoru, ale také 
produkty z oblasti měření výšky hladiny ka-
palin, sběračů dat, a především návštěvníky 
seznámí s autonomním měřicím přístrojem 
s dálkovým přenosem dat prostřednictvím 
sítě GSM-2. 

Zájemci mohou získat informace o nové 
řadě produktů Linie Y a série 21C. Přednost-
mi produktů firmy Keller jsou jak velká va-
riabilita provedení (podle přání a požadavků 
zákazníka), tak především pověstná vysoká 
švýcarská kvalita a přesnost produktů, které 
nikdy nezklamou.

KROHNE CZ, spol. s r. o. V 071 
www.krohne.cz

Firma Krohne bude na veletrhu Amper 
vystavovat především vodoměr Waterflux 
3070C napájený z baterie s životností až pat-
náct let. Ve zúžené měřicí trubici s obdélníko-
vým průřezem je optimalizován tvar rychlost-
ního profilu, proto nejsou před přístrojem a za 
ním zapotřebí žádné rovné úseky. Waterflux 
s krytím IP68 může být umístěn v šachtici, 

která je zaplavována, nebo přímo ve výkopu 
bez šachtice, čímž se výrazně snižují náklady 
na instalaci měřidla. Na přání může být vyba-
ven záznamníkem dat (dataloggerem) a mo-
dulem GSM pro dálkový přenos dat. Vysta-
ven bude také vírový průtokoměr Optiwirl 
4070 C s dvouvodičovým napájením, bezkon-
taktní radarový hladinoměr Optiwave 6300 C 
pro měření sypkých látek, univerzální magne-
ticko-indukční průtokoměr Optiflux 4300 C 
a tříkanálový ultrazvukový průtokoměr pro 
kapaliny UFM 3030, který je v ČR schválen 
pro obousměrné měření v obchodním styku. 
Návštěvníci si prohlédnou i výrobky spolu-
pracujících firem – snímače teploty, sníma-
če tlaku, matematický člen INMAT 57 (vý-
robce ZPA Nová Paka a. s.) a clony typové 
řady EGS pro měření průtoku kapalin, plynů 
a páry (výrobce Energoservice s. r. o.). 

LAPP KABEL s. r. o. P 114 
www.lappgroup.cz

Společnost LAPP KABEL dodává svým 
zákazníkům produkty a služby špičkové kvali-
ty. Firma stále přichází s něčím novým a klade 
důraz na osobní přístup odborníků firmy k zá-
kazníkům. Zákazník je ve středu její pozornos-
ti a obchodní vztahy mnohdy přerůstají v přá-
telství. Není náhodné, že obchodní partnerství 
připomíná členství v exkluzivním klubu. Sku-
pina Lapp, která datuje začátky svého půso-
bení do roku 1959 a během více než 50letého 
působení se stala synonymem nejvyšší kvali-
ty v oboru průmyslových kabelů a kabelové-

ho příslušenství, nabízí stejně jako exkluzivní 
restaurace či klub kvalitní produkty, profesio-
nální služby a mnoho členských výhod. Motto 
Lapp Group – chuť úspěchu, je postaveno nejen 
na mnohaletém světovém úspěchu společnosti, 
ale především na úspěchu zákazníků, kteří díky 
spolehlivosti dodávek, technické kvalitě a pro-
fesionální podpoře firmy Lapp mohou uspět ve 
svém podnikání. V průběhu veletrhu Amper 
bude možné si ve stánku LAPP KABEL s. r. o. 
prohlédnout i osahat nové produkty především 
z oblasti velmi flexibilních ovládacích kabelů 
a servokabelů. Chybět však nebudou ani pro-
dukty z oblasti kabelového příslušenství, auto-
matizace a systémových řešení.

Microdis Electronics s. r. o. F 060 
www.microdis.net

Microdis Electronics s. r. o. působí v Če-
chách jako distributor elektronických součás-
tek od roku 1995. Od svého počátku ze svého 
sortimentu nabízí také průmyslové počítače. 
V Čechách a na Slovensku je oficiálním zá-
stupcem předních světových výrobců AAEON 
a NEXCOM. Oba výrobci mají bohaté zkuše-
nosti s výrobou průmyslových počítačů, kterou 
zahájili již v roce 1992. Během dvacetiletého 
působení v oboru byl podle jejich projektů re-
alizován nespočet zakázek. Počítače jsou zařa-
zeny do kategorie průmyslových, tzn. že mají 

minimum pohyblivých částí, jsou odolné proti 
otřesům, disponují pasivním chlazením, pra-
cují v širokém rozpětí teplot, mají kompaktní 
velikost, krytí až IP67 atd. To vše je předurču-
je k použití ve velmi náročných podmínkách, 
např. v průmyslu, zdravotnictví, energetice, 
vojenství, dopravě, logistice a reklamě. Oba 
výrobci si zakládají na kvalitě svých výrob-
ků. Díky tomu může Microdis Electronics 
svým zákazníkům nabídnout dodávky jedno-
deskových počítačů v různých formátech, kar-
ty CPU, průmyslové monitory, panelová PC, 
průmyslové pracovní stanice, počítače pro ve-
stavbu, přehrávače Digital Signage a další od 
osvědčených výrobců. 

Microsys, spol. s r. o. V 076
www.microsys.cz

Firma Microsys, spol. s r. o., předsta-
ví novinky ve svém systému SCADA/HMI 
Promotic. Mimo funkce běžné pro software 
tohoto typu disponuje Promotic také propra-
covaným webovým serverem, který umož-
ňuje automaticky zpřístupnit obrazy v apli-
kaci do internetu nebo intranetu. Zpětné zá-
sahy do systému ze strany síťového klientu 
jsou též podporovány. Z internetu je možné 
zpřístupnit alarmy, události, trendy a tiskové 
sestavy. Promotic lze napojit na informač-

Obr. 17. Vodoměr Waterflux 3070C napájený 
z baterie (KROHNE CZ)

Obr. 16. Společnost Keller na veletrhu předsta-
ví klasický sortiment přístrojů pro měření tlaku

Obr. 18. Kabel ÖLFLEX®-SERVO-FD 796 CP 
v energetickém řetězu (LAPP KABEL)

Obr. 19. Vestavný počítač Boxer S (Microdis)
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ní systémy – od jednoduchých souborových 
databází (např. Access), přes databáze typu 
klient/server (např. MS SQL, MySQL, Fire-
bird) až po podnikové informační a datové 
systémy (např. SAP, PI) a podporuje stan-
dardní rozhraní OPC, DDE, ActiveX, XML 
atd. V Promoticu jsou zabudovány ovlada-
če pro komunikaci s různými PLC. Význam-
nou vlastností systému Promotic je mož-
nost provozovat jej bezplatně, jako free ware 
při zachování značné funkčnosti. Systém v 

tomto režimu umožňuje po užít všechny ko-
munikační ovladače a standardní rozhraní. 
Jediným omezením je pouze 30 proměn-
ných v aplikaci. Veškeré informace o sys-
tému Promotic včetně kompletní dokumen-
tace a instalačního balíčku zdarma ke sta-
žení jsou dostupné na webových stránkách  
www.promotic.eu.

National Instruments  
(Czech Republic), s. r. o. V 117
czech.ni.com

Firma National Instruments (NI) je již 
déle než 35 let průkopníkem v oblasti virtu-
ální instrumentace – koncepce, která změni-
la přístup techniků a vědců v oboru testování, 
měřicí a řídicí techniky a vývoje. Každý rok 
více než 30 tisíc společností ve stovkách prů-
myslových odvětví využívá grafické vývojo-
vé platformy NI pro tvorbu automatizovaných 
zkoušek, řízení kritických procesů a k rychlé-
mu návrhu propracovaných vestavných sys-
témů. Využití výpočetní techniky a virtuál-
ních měřicích přístrojů zvyšuje produktivitu 
a snižuje náklady na zkoušení, řízení a návrh 
aplikací díky bezvadné součinnosti prostředí 
LabVIEW a modulárních systémů pro sběr 
dat a řízení na platformě PXI, PXI Express, 
PCI, PCI Express, cRIO, USB nebo Ethernet.

Na letošním veletrhu Amper předsta-
ví National Instruments své nové produk-
ty: LabVIEW 2011, verzi k 25. výročí vzni-
ku tohoto vývojového prostředí, výkonný 
vf vektorový signálový analyzátor 14 GHz 

NI PXIe 5665, prostředí NI VeriStand 2011 
pro tvorbu programů pro testování v reálném 
čase a simulace, včetně simulátorů typu hard-
ware-in-the-loop (HIL) a testovacích jednotek.

Phoenix Contact, s. r. o. P 047 
www.phoenixcontact.cz

Phoenix Contact je německá rodinná firma 
s více než osmdesátiletou historií. Je jedním 
z předních výrobců produktů a systémů pro 
elektrotechniku a automatizaci. Na veletrhu 
Amper se představí prostřednictvím své dce-
řiné společnosti Phoenix Contact, s. r. o., kte-
rá dodává kompletní sortiment výrobků a po-
skytuje obchodně-technické služby v České 
republice a na Slovensku.

Jde o výrobky, které jsou určeny nejen 
do rozváděčových skříní: svorky a příslu-
šenství, materiály pro značení svorek, vo-
dičů a zařízení, relé, převodníky napětí, na-

pájecí a záložní zdroje, přepěťové ochrany, 
konektory pro PCB a průmyslové konekto-
ry. Phoenix Contact dodává také jednotli-
vé prvky a kompletní systémy pro automa-
tizaci výroby. 

Phoenix Contact ve spolupráci s veletržní 
správou Terinvest, pořadatelem veletrhu Am-
per, a TV Elektrika připravil pro návštěvní-
ky zábavnou a odpočinkovou zónu Phoenix 
Contest (viz článek na str. 22).

RS Components Sp. z o. o. P 184 
www.rscomponents.cz

Podnikání společnosti RS Components 
v České republice je velmi úspěšné, i když 
společnost teprve nedávno oslavila první vý-
ročí působení ve východní Evropě. Ve vele-
tržním stánku budou odborníci z této společ-
nosti podávat informace o všech novinkách 
dostupných na www.rscomponents.cz. Spo-
lečnost RS Components patří k předním svě-
tovým distributorům produktů z oborů elek-
troniky a automatizace pro malé a střední 
odběratele. Návštěvníci se dozvědí, jak spo-
lečnost dostála svému slibu uvést nejnovější 
produkty předních značek, jako jsou Phoenix 
Contact, Schneider Electric, SMC, Siemens, 
ABB nebo Fluke a mnoho dalších. Dalším 
milníkem ve strategii firmy bylo zprovozně-
ní on-line informačních zdrojů, které zákaz-

níkům usnadňují a urychlují navrhování pro-
střednictvím důvěryhodného webového pro-
středí s informacemi. Nejnovějším počinem 
je uvedení třetí verze bezplatného profesio-
nálního nástroje DesignSpark PCB pro ná-
vrh desek plošných spojů. Internetový por-
tál DesignSpark poskytuje návrhářům a kon-
struktérům spolehlivé zdroje, shromažďuje 
informace o návrhu, uživatelská hodnocení 
a nové bezplatné nástroje, které urychlují ná-
vrh desek plošných spojů.

SCADA Servis s. r. o. V 033 
www.scadaservis.cz

Firma SCADA Servis zve do svého stán-
ku návštěvníky se zájmem o monitorovací a 
řídicí systémy a systémy SCADA. 

Pro geograficky rozsáhlé systémy nabízí 
robustní telemetrický systém, jehož součástí 
je až trojnásobně redundantní systém Clear-
SCADA a stanice RTU SCADAPack. Systém 
ClearSCADA používá objektově orientova-

Obr. 20. Obrazovka systému Promotic pro 
řízení a monitorování čističky odpadních vod 
(Microsys)

Obr. 21. Konfigurovatelné prostředí NI 
VeriStand 2011 pro tvorbu aplikačních 
programů pro testování simulace (National 
Instruments)

Obr. 22. Nejrychlejší průmyslová sběrnice 
Axioline od společnosti Phoenix Contact

Obr. 23. Nová expozice společnosti RS Com-
ponents
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 Místo toho lze použít cenově dostupný op-
tický převodník OPTopus od společnosti Hel-
mholz, který dovolí propojit dvě stanice Pro-
fibus-DP optickým kabelem. Jde o standardní 
opakovač, na jehož vstupu je konektor Profibus/
MPI a jehož výstup je optický. Adaptér je vesta-
věn do standardního pouzdra konektoru Profi-
bus. Na pouzdře přístroje jsou LED ukazující 
stav nebo poruchy v síti Profibus. Napájen je 
napětím 5 V přímo z konektoru MPI/Profibus. 
OPTopus je k dispozici ve třech verzích pro tři 
optická rozhraní: Versatile Link, BOFC a SMA. 
Bez použití dalších prvků lze dosáhnout přeno-
sové vzdálenosti přibližně 70 m při použití ka-
belu POF a přibližně 250 m s kabelem PCF.

Teco a. s.  V 047 
www.tecomat.cz

Teco a. s. představí nového člena rodiny 
Foxtrot, centrální modul CP-1003 s 30 vstu-
py a výstupy, který je navržen především pro 
rychlé a rozsáhlejší řídicí úlohy ve strojíren-
ství a průmyslu s celkem 270 vstupy a výstu-
py. Osm vstupů a čtyři výstupy jsou navrže-
ny pro spínací frekvenci až 100 kHz. Vstupy 
jsou konfigurovatelné tak, aby mohly fungo-

vat jako samostatné čítače nebo pro čtení in-
krementálních snímačů s rozlišením směru 
pohybu. Výstupy lze nastavit pro přímé říze-
ní stejnosměrných, krokových a bezkomutá-
torových motorů nebo lze zvolit režim PWM. 
Dalších osm digitálních a analogových vstu-
pů je univerzálních, každý zvlášť je možné 
nakonfigurovat jako analogový nebo digitál-
ní. Jeden z deseti reléových výstupů spíná až 
16 A. K modulu CP-1003 lze připojit až dva-
cet rozšiřujících I/O modulů.

Programování v systému Mosaic bylo roz-
šířeno o jazyk CFC. Nová funkce Datalogger 
umožňuje prostřednictvím vnitřního webové-
ho rozhraní nastavit Foxtrot na funkci zázna-
mového zařízení až pro 64 proměnných s pří-
mým zápisem do souborů .csv čitelných např. 
v MS Excel. K vidění budou i nové moduly 
CFox pro instalační sběrnici CIB, pro před-
řadníky DALI, pro klávesnice a čtečky RFID 
s rozhraním Wiegand a moduly pro odečet 
pulzů z elektro-, vodo- a plynoměrů.

ný návrh aplikace. Objektem může být třeba 
čerpadlo, jehož součástí je RTU SCADAPack 
včetně programu. Integrovaný archivační sys-
tém, historian, má četné agregační funkce, 

pro redundantní systémy je navíc k dispo-
zici automatická replikace databáze alarmů, 
událostí a uživatelských zásahů. Stanice mají 
funkci RTU, PLC a dataloggeru, jsou volně 
programovatelné, podporují protokoly DNP, 
IEC 60870, IEC 61850, SNMP, Modbus aj. 
Pro úlohy s požadavkem na redundantní RTU 
je k dispozici systém RTU32 Brodersen. 

Pro využití v průmyslu je nabízen řídicí 
a monitorovací systém CitectSCADA. Díky 
redundanci je vhodný pro nepřetržité provozy 
a má otevřená komunikační rozhraní (SQL, 
ODBC, OLE DB, API). 

Mobilní přístup k datům systémů SCADA 
umožňuje GreenSCADA pro monitorování 
a řízení obnovitelných zdrojů (analýza oka-
mžitého stavu, grafické zobrazení stavu vý-
roby, invertorů apod.).

Siemens, s. r. o. P 013 
www.siemens.cz

Společnost Siemens představí nové pro-
dukty a systémy z oboru průmyslové automa-
tizace, průmyslové komunikace a identifika-
ce, procesní přístrojové techniky, nízkonapě-
ťové spínací techniky a regulovaných, resp. 
standardních motorů. V expozici bude k vidě-
ní nová generace redundantních řídicích sta-
nic S7 400H vybavených novým procesorem 
CPU 416-5H. Představena bude rovněž nová 
verze 8 systému Simatic PCS 7 pro řízení 
procesní výroby. V sekci vývojových nástrojů 
pro automatizační techniku s klasickými PLC 
Simatic řad S7-300/400 Siemens pozornost 
návštěvníků zaměří především na komplexní 
vývojové prostředí TIA Portal. Na veletrhu 
bude předvedena generace malých řídicích 
systémů LOGO! 0BA7 a nová verze firmwa-
ru pro Simatic S7-1200. Návštěvníci si pro-
hlédnou stále se rozvíjející vizualizační soft-

ware WinCC V11, který patří do platformy 
TIA Portal. Představena budou také průmys-
lová PC na platformě Intel Atom a novinky 
v řadě modulárních přepínačů průmyslového 
Ethernetu značky Scalance, zejména Scalan-
ce XR-500. V oblasti RFID bude kladen dů-
raz na novou řadu RF200 pracující v pásmu 
HF 13,56 MHz. Nabídka přístrojové techni-

ky a analyzátorů plynů bude prezentována 
v předváděcím vozidle PI Truck, které bude 
možné po celou dobu veletrhu navštívit před 
pavilonem P. V dalších dvou prezentačních 
vozech u pavilonu P bude k vidění nabíd-
ka z oblasti nízkonapěťové spínací techniky.

Systeme Helmholz GmbH V 027 
www.helmholz.cz

Společnost Systeme Helmholz přichází 
na veletrh Amper s novinkou, která se uplat-
ní v situacích, kdy nelze použít klasický ka-
bel Profibus pro připojení či propojení zaříze-
ní v síti Profibus, např. z důvodu vzdálenos-

ti, elektromagnetického rušení atd. Problém 
příliš velké vzdálenosti lze řešit snadno např. 
přidáním opakovače (repeater) do větve sběr-
nice Profibus, ale vypořádat se s elektromag-
netickým rušením již obvykle vyžaduje insta-
laci speciálních zařízení, např. převodníku vět-
ších rozměrů Profibus-optika, za vyšší cenu. 

Obr. 24. Komplexní řešení pro SCADA a tele-
metrii (SCADA Servis)

Obr. 25. Přístroje značky Scalance pro prů-
myslové ethernetové sítě (Siemens)

Obr. 26. Optický převodník OPTopus k pro-
pojení dvou stanic Profibus-DP optickým 
kabelem (Systeme Helmholz)

Obr. 27. Nový centrální modul CP-1003 v řadě 
Foxtrot (Teco)
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Tecon s. r. o. V 038 
www.tecon.cz

Firma Tecon ve svém stánku na veletrhu 
Amper představí programovatelné automa-
ty firmy Koyo, grafické operátorské panely 
Weintek, ethernetové přepínače a průmys-
lová PC. Firma Tecon s. r. o. se stala distri-
butorem společnosti ORing v oblasti prů-
myslových komunikací. Z jejího sortimentu 
budou na český trh uvedeny spravovatelné 
(řízené) i základní přepínače. Poprvé zde bu-
dou představeny přepínače pro kolejová vo-
zidla po dle normy EN 50155. Produkty spo-
lečnosti ORing pracují v rozsahu teplot od 
–40 do +70 °C. Z nabídky společnosti Crevis 
budou na veletrhu představeny vzdálené I/O 
komunikující na sítích Profibus, Profinet, 

Ethernet/IP, CanOpen, CC-Link, DeviceNet 
a Modbus RTU/TCP. Celý sortiment operá-
torských panelů Weintek bude uveden ve zce-
la novém, velmi elegantním designu. Operá-
torský panel Weintek EasyView MT8151X 
bude představen v nové verzi s ukázkou zpra-
cování videosignálu v praxi. V expozici bude 
představena novinka v nabídce firmy – prů-
myslové počítače kategorie box PC firmy 
Lanner se značnou odolností a širokým roz-
sahem pracovních teplot: –10 až +55 °C.

Tectra a. s. V 131 
www.tectra.cz

Společnost Tectra ve svém stánku před-
staví nové modely trhacích strojů pro zkouš-
ky materiálů tradičního výrobce AMETEK 
Lloyd. Tato firma pokračuje v modernizaci 
nabídky trhaček a po modelu LS 1 přichá-
zí na trh s modely LS 2,5 a LS 5. Číslov-
ka v názvu označuje pracovní rozsah trhač-
ky v newtonech. Trhačky LS vynikají mimo 
jiné tuhostí a systémem kompenzace defor-
mace během testu. Další předností je vel-
ký rozsah rychlosti pohybu během zkoušky: 
0,01 až 2 032 mm/min. Při zkouškách v tahu 
i tlaku dosahuje tento stroj vynikající přes-
nosti 0,5 % FS již od 1 % jmenovitého roz-
sahu. S minimálním počtem snímačů lze po-

krýt velmi široký rozsah síly. Stroj je obslu-
hován prostřednictvím PC, notebooku nebo 
operátorské konzole v prostředí programu 
NEXYGENPlus. Konzole je vhodná pro ro-
bustní a periodicky se opakující jednoduš-
ší zkoušky. Ve vnitřní paměti je prostor pro 
uchování 600 výsledků desíti různých zkou-

šek. NEXYGENPlus je uživatelsky příjem-
ný software k nastavení zkoušek a archivaci 
výsledků. Pro snadnou konfiguraci je k dis-
pozici knihovna předem nastavených zkou-
šek. Samozřejmostí je široká nabídka čelistí 
a testovacích adaptérů. 

Testo, s. r. o. V 106 
www.testo.cz

Koncern Testo je jeden z předních světo-
vých výrobců měřicí techniky, který dodává 
přenosné ruční přístroje pro měření teplo-
ty, vlhkosti, rychlosti proudění vzduchu, tla-
ku, aktivity vody, otáček, pH, kvality vzdu-
chu, osvětlení a hluku. Důležitými produkty 
v nabídce firmy Testo jsou analyzátory spa-
lin, detektory plynů, přístroje pro potravinář-

Obr. 28. Průmyslový počítač LEC-2220 firmy 
Lanner bude k vidění ve stánku firmy Tecon

ský průmysl (HACCP), termografii a moni-
torovací systémy s automatickým záznamem 
dat. Tyto přístroje jsou určeny pro vzducho-
technická a klimatizační zařízení, pro kont-
rolu a seřízení plynových a spalovacích sou-
stav a do oblasti stacionárních přístrojů pro 
použití v průmyslu.

V rámci dvacátého mezinárodním veletr-
hu Amper Testo představí nové termokame-
ry Testo 885 a Testo 890, množství záznam-
níků teploty, vlhkosti a tlaku, systém pro au-
tomatický sběr a záznam dat Testo SaverisTM 
a přístroje pro měření spotřeby a kvality stla-
čeného vzduchu. Ve stánku si návštěvníci pro-
hlédnou také snímače teploty, vlhkosti, roz-
dílu tlaků a další novinky z oblasti profesio-
nální měřicí techniky.

TOP
Instruments

Top Instruments, s. r. o. V 065 
www.topinstruments .cz

Ve stánku společnosti Top Instruments bude 
představena švýcarská firma HubaControl, je-
den z největších evropských výrobců snímačů 
tlaku a tlakových spínačů. Návštěvníci se zde 
také seznámí s firmou E+E Elektronik, která 
je významným světovým výrobcem sníma-
cích prvků relativní vlhkosti, teploty, rychlos-
ti proudění a koncentrace CO2. Novinkou fir-
my HubaControl je snímač rozdílu tlaků typu 
699, u kterého lze nastavit rozsah snímání, a to 
v krocích i plynule. Snímač je unikátní svými 
bipolárními rozsahy. Jde o univerzální přístroj 

s velkými možnostmi za dobrou cenu. Zajíma-
vými přístroji jsou snímače průtoku kapalin 
typu 210 a 230. Jsou to unikátní zařízení pro 
velmi přesné měření průtoku bez velkých ná-
kladů. Jsou dodávány v několika řadách pro 
průtok od 0,9 do 150 l/min. Vybaveny jsou 
frekvenčním výstupem nebo analogovými sig-
nály 0 až 10 V a 4 až 20 mA.

Novinkou firmy E+E Elektronik je kom-
paktní snímač relativní vlhkosti a teploty 
EE061. Je to přístroj jednoduché kompaktní 
konstrukce s proudovým výstupem. Přístroj 
je zajímavý příznivou cenou, tím, že pokrývá 
celý rozsah 0 až 100 %, a vysokou přesností.

(ed)

Obr. 29. Trhací stroj pro zkoušky materiá-
lu typu LS 1 společnosti AMETEK LLoyd 
(Tectra)

Obr. 30. Ve stánku společnosti Testo bude 
k vidění široký sortiment měřicí a monitoro-
vací techniky

Obr. 31. Snímač rozdílu tlaků typu 699 od 
firmy HubaControl (Top Instruments)


