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Převodníky signálů společnosti Pepperl+Fuchs zajišťují s vysokou spolehlivostí 
a přesností převod signálů z přístrojů umístěných v technologickém provozu na signál 
vhodný k dalšímu zpracování v nadřazeném systému. Jiskrová bezpečnost a zařízení pro 
ochranu proti výbuchu v automatizaci procesů – to jsou obory, v nichž má společnost 
Pepperl+Fuchs významné postavení na trhu.
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NA TITULNÍ STRANĚ

časopis pro automatizační techniku

Vážení a milí čtenáři
Technika do prostředí s ne-
bezpečím výbuchu je téma, 
které zajímá především ty 
z vás, kteří pracují v pet-
rochemickém, popř. obecně 
v chemickém průmyslu nebo 

v plynárenství. Ačkoliv např. zvířená mou-
ka nebo kakaový prášek dokážou také velmi 
ochotně explodovat, přece jen jsou atmosfé-
ry s hořlavými plyny nebo prachy v potra-
vinářství spíše výjimečné. Naopak prostře-
dí s nebezpečím výbuchu prachu je běžné 
v dřevozpracujícím průmyslu. Ve strojíren-
ství se s prostředím s nebezpečím výbuchu 
lze setkat v lakovnách, provozech povrcho-
vých úprav nebo ve svařovnách. Ale přesto 
první, co mě ve spojení s výbušným prostře-
dím napadne, je právě petrochemie a plyná-
renství. A situace v těchto oborech ovlivňuje 
současný trh v oboru techniky do prostředí 
s nebezpečím výbuchu asi nejvíce. Potvrzu-
je to i článek Co se děje na evropském trhu 
s technikou do prostředí s nebezpečím vý-
buchu? na str. 12. Doufám, že jeho opatrně 
optimistické vyznění bude platit i pro Čes-
kou republiku.

Dále si vás dovoluji upozornit na člá-
nek Jana Pohludky Nová koncepce power 
„i“ – jiskrová bezpečnost s podstatně vyš-
ším výkonem. Jestliže vás zaujaly články 
o nové koncepci DART, které v časopise Au-
toma vyšly před dvěma a třemi lety, vězte, 
že power „i“ a DART jsou totéž, jen je celá 
koncepce nyní blíže ke standardizaci a k vy-
užití v praxi. Autor v článku nejen rozebírá 
principy a přednosti nové koncepce, ale píše 
také o nevýhodách a o tom, co může využití 
koncepce power „i“ v praxi oddálit. 

Zajímá-li vás problematika prostředí 
s nebezpečím výbuchu, doporučuji věno-
vat pozornost také přehledu trhu oddělo-
vacích bariér (včetně úvodního článku) na  
str. 22 až 23.

Červen je vždy doba, kdy chystáme edič-
ní plán časopisu na příští rok. Je to pro-
to, že jej konzultujeme s členy redakčního 
kruhu a s významnějšími inzerenty a chce-
me jej mít připravený již v září, kdy v ně-
kterých firmách začínají jednání o celoroč-
ních mediálních plánech, a také proto, že 
pro autory odborných článků do lednového 
čísla je září ta správná doba, kdy začít člá-
nek chystat. Velmi oceníme, když do disku-
se o dalším směřování časopisu přispějete 
i vy, vážení čtenáři, a to nejen náměty na to, 
o čem byste se v časopise rádi dočetli, ale 
i názorem na kvalitu obsahu i grafické po-
doby časopisu. 

Petr Bartošík, šéfredaktor
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Nové normy a metody zajištění ochrany proti výbuchu
Nová koncepce power „i“ – jiskrová bezpečnost s podstatně vyšším  
výkonem ........................................................................................................... 10

Ochrana proti výbuchu pro elektrická zařízení 
je samostatnou speciální disciplínou, se 
kterou se musí vyrovnat výrobci, projektanti, 
instalační organizace i uživatelé. Nová metoda 
pro zajištění jiskrové bezpečnosti, která je 
označována jako power „i“, má své klady, ale 
i zápory.

Kabely, rozváděče a záložní zdroje napájení pro automatizované systémy
Datová dálnice v prostředí průmyslové výroby ............................................. 34

Monitorování kvality výroby kamerami nebo využití 
systémů strojového vidění pro řízení robotů, 
vyžadují vysoké rychlosti přenosu dat, až 10 Gb/s. 
To klade specifické požadavky také na kabeláž. 
Novou konstrukci stínění kabelu uplatnila skupina 
Lapp při vývoji prvního ethernetového kabelu, který 
je v souladu s podmínkami Cat. 6A a současně 
je schopen zvládat vysoké mechanické zátěže, 
vyskytující se ve výrobních strojích a zařízeních.
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