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Veletrh Amper poskytuje cenné impul-
zy na cestě k inteligentní a digitální auto-
matizaci. Murrelektronik přináší v tomto 
oboru mnoho inovací, a na veletrhu se tedy 

bude prezentovat jako přední firma v digi-
tální transformaci automatizačních proce-
sů. Představí průkopnické produkty, řešení 
a koncepce pro ty nejzajímavější a nejdůle-
žitější otázky automatizační techniky. Vele-
tržní motto Excelentní znalosti v oblasti de-
centralizace upozorňuje na rozsáhlé znalosti 
a schopnosti společnosti Murrelektronik v ob-

Excelentní znalosti v oblasti decentralizace
představí Murrelektronik na veletrhu Amper 2019

lastech, jako je bezpečnost, napájení, komu-
nikační technika, IO-Link, Industry 4.0 a de-
centralizované instalační systémy. Obzvláště 
zajímavé přitom je, že přístupy této společ-

nosti vedou k optimalizaci mnoha procesů 
v celém řetězci tvorby hodnot.

Návštěvníci se seznámí s inovacemi z ob-
lasti konektorů a také s modulárním sys-

témem sledování prou-
du Mico Pro®, jenž může 
být nyní vybaven integro-
vaným napájením 5 nebo 
10 A a který svým prove-
dením výrazně šetří pro-
stor v rozváděči. Nový je 
rovněž modul s certifika-
cí NEC třídy 2. Mezi dal-
ší zajímavosti patří třeba: 
Murrelektronik-Cloud, 
výkonné sběrnicové mo-
duly MVK Metal a Im-
pact67, jež budou v bu-
doucnu vybaveny napá-
jecím konektorem M12. 
Uživatelská organizace 
Profinet (PNO) doporu-
čuje využívat právě tyto 
moduly v přípojných kon-
cepcích napájení budouc-
nosti. Zákaznická řešení 
Murrelektronik jsou nejen 
díky tomu vysoce atrak-
tivní pro štíhlé a efektiv-
ní instalační koncepce na 
bázi sběrnice Profinet.

Murrelektronik se těší 
na návštěvníky veletr-
hu Amper. Více o novin-
kách lze nalézt na adrese  
www.murrelektronik.cz.

(Murrelektronik)

Data a fakta:
– veletržní stánek Murrelektronik na ve-

lektrhu Amper 2019,
– 19. až 22. 3. 2019,
– hala V, stánek č. 4.04,
– motto: Excelentní znalosti v oblasti de-

centralizace.
Obr. 2. Sběrnicové moduly MVK Metal a Impact67

Obr. 1. Modulární systém sledování proudu Mico Pro
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y   Fórum automatizace 
a odborné vzdělávání

Poslední den je v přednáškovém Fóru auto-
matizace (pátek 22. 3. od 9 do 12 h) ve stánku 
V 4.16 na veletrhu Amper vyhrazen technic-
kému vzdělávání a moderní výuce automati-
zace na středních odborných školách v du-
chu trendu vzdělávání 4.0. Tento přednáškový 
a diskusní blok organizuje a financuje kolín-
ská firma Teco ve spolupráci s firmou Smart-
BIT. V úvodu bude představen výukový pro-
jekt Teco, jeho záměry a dosavadní výsledky. 
Firma SmartBIT představí své mechatronic-
ké učební pomůcky (Robot Foxee, Továrna 
na stole a další), řízené kompaktním řídicím 
systémem Kostka Foxee s vestavěným ří-

dicím systémem Tecomat Foxtrot. Seznámí 
s plánovanými aktivitami výukového středis-
ka Foxee Lab, které bude slavnostně otevře-
no v červnu 2019 v Hradci Králové. Učitelé 
a aktivní studenti odborných škol předvedou 
zajímavé učební pomůcky a budou referovat 
o svých zkušenostech s výukou automatiza-
ce, s programovatelnými automaty Tecomat 
a s jejich programováním podle mezinárodní 
normy IEC EN 61131-3. Prezentovat se bu-
dou: Střední průmyslová škola Zlín, Střední 
průmyslová škola elektrotechniky a informač-
ních technologií Dobruška, Střední škola apli-
kované kybernetiky Hradec Králové, Střední 
škola informatiky, poštovnictví a finančnictví 
Brno a Střední průmyslová škola Česká Lípa. 
Představeny budou i nové učební texty pro 

obor automatizace (např. seriál Inspiromat 
pro výuku a Tecomat, vydávaný v časopise 
Automa ve spolupráci s Teco, a. s., a elek-
tronická učebnice Automatizace pro střední 
školy, vydaná Českomoravskou společnos-
tí pro automatizaci). Očekává se účast uči-
telů z dalších odborných škol a odborníků 
z firem. Tento blok o vzdělávání poskytne 
příležitost k diskusi a výměně zkušeností. 
Odborníci z firem mohou uplatnit své po-
žadavky na výuku, na znalosti a dovednosti 
absolventů – svých budoucích zaměstnanců. 
Konstruktivní dialog firem s odbornými ško-
lami může nastartovat novou etapu spoluprá-
ce mezi nimi – v duchu „národního technic-
kého obrození“ a obnoveného významu hes-
la „národ sobě“. (šm)


