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komponenty

cí signály je možné pomocí výstupů přivést 
i do nadřazeného systému.

Bezpečnostní dveřní systém MGB2 
Modular

Bezpečnostní dveřní systém MGB2 Mo-
dular (obr. 3) představuje nejvyšší vývojový 
stupeň – je vybavený připojením prostřednic-
tvím Profinet/Profisafe. Díky přepracované-
mu designu, novým a rozšířeným funkcím, 
stejně jako modulárnímu provedení je maxi-
málně flexibilní.

Komunikační modul MBM s rozhraním 
Profinet/Profisafe lze montovat přímo na za-
mykací modul MGB2 nebo se montuje oddě-
leně (obr. 4). To je vhodné zejména v prosto-
rově omezených instalacích – MBM se mon-
tuje tam, kde není problém přivést objemné 
kabely pro komunikaci a napájení, se zamy-
kacími moduly se pak propojuje obyčejný-
mi nestíněnými kabely s konektory M12. Ke 
každému komunikačnímu modulu MBM lze 
při zachování omezené délky segmentu při-
pojit až šest systémů MGB2, takže cena za 

Obr. 5. Vyměnitelné submoduly s ovládacími 
prvky

připojení jedněch dveří k Profinetu se vý-
razně snižuje. Veškeré bezpečnostní signá-
ly i signály z ovládacích prvků se přenáše-

jí prostřednictvím Profinetu, čímž se nejen 
zmenšuje pracnost i snižuje cena kabeláže, 
ale usnadní se také diagnostika nebo hledání 
případné závady.

Významným rozdílem oproti původnímu 
MGB je modulární provedení, které znamená 
konec desítkám variant lišících se jen ovlá-

dacími prvky, což ulehčí servisu a skladu ná-
hradních dílů.

Přední kryt má dva sloty pro ovládací 
i jiné submoduly (obr. 5), z nichž každý může 
obsahovat např. až tři ovládací prvky (tlačít-
ka, přepínače, tlačítka nouzového zastave-
ní apod.). Submoduly je možné kdykoliv, i za 
chodu měnit, což minimalizuje výpadky vý-
roby jen z důvodu poškození ovládacích prv-
ků. Dostupné jsou také submoduly s popisky, 
nebo dokonce s konektorem pro připojení 
potvrzovacího tlačítka (tzv. tlačítko mrtvého 
muže). Konstrukce konektorů u submodulů 
umožňuje i jejich instalaci vzhůru nohama, 
tedy už nebude nutné pořizovat levou a pra-
vou verzi MGB, mají-li být při použití na 
opačných dveřích ovládací prvky orientová-
ny stejně. Stačí pouze otočit submoduly. Je-
-li třeba více ovládacích prvků, lze k síťové-
mu modulu MBM snadno připojit rozšiřující 
ovládací modul MCM-MLI, který poskytu-
je prostor pro další čtyři submoduly s ovlá-
dacími prvky.

(EUCHNER electric, s. r. o.)

Evropský inovační a technologický institut 
(EIT) představil svá dvě nejnovější znalostní 
a inovační společenství: EIT Výroba a EIT 
Městská mobilita. Společně se svými hlav-
ními partnery ze společností TomTom, CO-
MAU, Siemens a CEA, Českého vysokého 
učení technického v Praze, Technické univer-
zity ve Vídni a města Barcelona ukázal, jak 
by mohla společnost vypadat za patnáct let.

Společnost, jejíž průmysl je udržitelný, 
hospodárný, digitalizovaný a především kon-
kurenceschopný. Společnost, která přispívá 
k oběhovému hospodářství, umožňuje růst 
a nabízí nejrůznější pracovní příležitosti pro 
rozmanitou a vysoce kvalifikovanou pracovní 
sílu. Logistika i doprava jsou inteligentně ří-
zeny. Lidé využívají vysoce efektivní způso-
by elektrizované, sdílené či individuální (ve-
řejné) dopravy na požádání. Města poskytují 
více prostoru pro život, chůzi i hry. Nikoho 
nemusí znepokojovat znečištěné ovzduší, do-
pravní zácpy nebo hledání parkovacího místa.

Bude tak Evropa vypadat za patnáct let? 
Jedno je jisté: právě o takový dopad EIT usiluje.

V městských oblastech žije 70 % Evropa-
nů a městská doprava je zdrojem 40 % veške-
rých emisí CO2 ze silniční dopravy. Doprav-
ní přetížení, k nimž často dochází ve městech 
a jejich okolí po celé Evropě, každoročně 
způsobují náklady ve výši téměř 100 miliard 
eur, tedy 1 % HDP EU.

EIT představil nová inovační společenství 
zaměřená na výrobu a městskou mobilitu

EIT Městská mobilita je konsorcium 
48 partnerů z patnácti zemí, mezi něž patří 
města Kodaň, Eindhoven, Praha a Istanbul, 
Katalánská polytechnická univerzita, Izrael-
ský technologický institut, SEAT, École Po-
lytechnique Fédérale de Lausanne a společ-
nost Volkswagen Truck & Bus.

Maria Tsavachidisová, výkonná ředitelka 
znalostního a inovačního společenství EIT 
Městská mobilita, to okomentovala následov-
ně: „Současný model mobility zkrátka není 
udržitelný. Abychom jej změnili, potřebujeme 
vyřešit celou řadu klíčových problémů – do-
pravní přetížení, udržitelný růst měst a eko-
logicky šetrnou dopravu. Musíme tak učinit 
nyní, začít ve velkém měřítku zavádět tech-
niku a vyvíjet tlak na změnu regulace a in-
frastruktury. Občané musí dostat příležitost 
vyjádřit se a hrát aktivní roli v proměně sys-
tému městské dopravy.“

Výrobní odvětví v EU zaměstnává téměř 
30 milionů lidí v 2,1 milionu podniků a vytváří 
v průměru téměř 20 % HDP. V důsledku mno-
ha faktorů se však výrobní odvětví ocitá pod 
tlakem, ať už jde o rychlý technologický roz-
voj, nebo o potřebu oběhového hospodářství.

EIT Výroba je konsorcium 50 partnerů ze 
sedmnácti zemí, mezi něž patří společnosti 
Volkswagen, Tecnalia, INESCTEC, Volvo, 
Aernnova, Arduino, LMS, Aerospace Va-
lley a Spinea.

„Chceme-li v evropském výrobním od-
větví dosáhnout udržitelného růstu, musíme 
inovovat a zaměřit se na průmysl 4.0. Ten-
to posun vyžaduje investice a vzdělávání,“ 
vysvětlil George Chryssolouris z Univerzi-
ty v Patrasu, důležitého koordinačního part-
nera znalostního a inovačního společenství 
EIT Výroba. „Inovační model EIT je pro to 
ideál ní: tím, že spojuje podniky, průmysl, vý-
zkumné a vzdělávací instituce a rovněž ve-
řejný sektor, nejen že funguje jako kataly-
zátor změn, ale také vytváří nové investice 
a příležitosti.“

Aby EIT usnadnil zřizování společenství 
EIT Výroba a EIT Městská mobilita, poskyt-
ne každému z vítězných partnerství počáteční 
grant ve výši 4 miliony eur, čímž zajistí, aby 
byla co nejdříve plně funkční. V rámci pro-
gramu Horizont 2020 postupně roste součas-
ný roční příspěvek, který EIT poskytuje svým 
znalostním inovačním společenstvím, aby po 
několika letech činnosti přesáhl 80 milionů 
eur – dosáhnou-li předpokládaných výsled-
ků. Zároveň s tím se očekává, že znalostní 
a inovační společenství EIT přilákají značné 
investice ze soukromých a veřejných zdrojů, 
čímž se investice EIT znásobí a postupně bu-
dou nahrazeny, aby bylo dosaženo dlouhodo-
bé finanční udržitelnosti.
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