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komponenty

umožňují současné připojení několika sníma-
čů a zdrojů do jednoho analogového vstupní-
ho kanálu. Jsou osazeny polovodičovými relé, 
která jsou určena pro spínaní malých analo-
gových signálů. Karta ELM2742 obsahuje 
dvoukanálový multiplexor, jehož každý kanál 
má čtyři polovodičová relé. Karta ELM2744 
obsahuje čtyřkanálový multiplexor.

 

Modul EP6090 s informačním displejem

Modul v provedení IP65 je osazen dvou-
řádkovým LCD dovolujícím zobrazení až 
šestnácti znaků na řádek. Na displeji lze zob-
razit provozní informace (např. počítadlo pro-
vozních hodin), diagnostická hlášení a další 
informace o stavu zařízení přímo v provozu.

Další informace

Další, podrobné informace ke všem pro-
duktům jsou uvedeny na webových stránkách 
www.beckhoff.cz.

(Beckhoff Automation, s. r. o.)

Inšpirácie, ako vyriešit aj tie najťažšie
logistické hádanky, nájdete jedine na fóre
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y   Virtuální konference 
Zoom At Technology 

Z výrobních prostor příbramské firmy 
ZAT byla v polovině února 2020 vysílá-
na v angličtině virtuální konference Zoom 
At Technology. Konferenci mohli na webu 
sledovat zákazníci i partneři ZAT ve více 
než 50 zemích světa. Šest odborníků spo-
lečnosti ZAT provedlo diváky současnými 
trendy v energetice. Nejprve se zaměřili na 
současný energetický mix a jeho dopady na 
dodávky řídicích systémů. Na virtuální kon-
ferenci zaznělo, že s odklonem Evropy od 
uhlí budou v příštích dvaceti letech dodáv-
ky řídicích systémů rozděleny na decentra-
lizovanou a velkou centralizovanou energe-

tiku. ZAT pro decentralizovanou energetiku 
vyvinul několik kompaktních řešení pro ří-
zení menších technologií, např. pro parní či 
vodní turbíny nebo regulátor buzení. Pro vel-
kou centralizovanou energetiku jsou vyvíje-
ny speciální robustní systémy, jako je San-
dRA Synergy.

V reakci na divácký dotaz na malé modu-
lární reaktory byl přiblížen vývoj a dodávka 
prototypu řídicího systému pro malý jader-
ný reaktor v Brazílii. Řídicí systém ZAT je 
také zaveden na výzkumném reaktoru VR-15 
v Centru výzkumu Řež, kde se podařilo kva-
litní regulací výkonu zkrátit dobu realizace 
experimentů. Diváky zajímal i vývoj v oblasti 
obnovitelných zdrojů. Podle Františka Kurala 
se ZAT zaměřuje na oblast transferu a distri-
buce elektrické a tepelné energie.

Podle Barbory Česákové, moderátorky 
konference, byla v minulosti vrcholem kom-
petencí výroba hardwaru. Dnešní moderní 
řešení však už obsahují programy, které do-
kážou zpracovávat velké množství získaných 
dat pro manažerské rozhodování, optimaliza-
ci provozu či provádět dálkovou diagnostiku. 
Trendem jsou také řešení IoT.

Dalším tématem bylo nakládání s velký-
mi objemy dat (big data) a vývoj softwaru. 
Díky akvizici firmy Definity Systems v loň-
ském roce ZAT získal další kompetence v ob-
lasti zakázkového vývoje softwaru a nezávis-
lých nadstaveb podnikových systémů. Proto 
se zákazníci ZAT mohou těšit na nové, mo-
derní desktopové aplikace, ale i na stále více 
se prosazující cloudové a mobilní aplikace.
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Fórum Chytré balení 2020 na Packaging Live
Motto: Digitalizace balicího průmyslu
úterý 21. 4. a středa 22. 4.
Veletrh EmbaxPrint 2020, Výstaviště Brno, hala V


