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a virtuální uživatelské grafické rozhraní v po-
době virtuálního čelního panelu.

Mezi bezpečnostní funkce patří bezpeč-
ný restart a autorestart, paměť posledního 
nastavení a zabudované ochranné funkce. 
Při aktivní funkci bezpečného restartu se 
jednotka vrátí do stavu nastavení před pře-
rušením, avšak s odpojeným výstupem pro 
napájení laserů, zatímco při automatickém 
restartu se po přerušení u úloh bez přítom-
nosti obsluhy zcela obnoví nastavení zdro-
je. Paměť posledního nastavení uchovává ta-
kové informace, jako jsou nastavení výstup-
ního napětí a proudu, stav výstupu zapnuto/ 

/vypnuto, prahy přepěťové ochrany, podpě-
ťového omezení a ke každé vypínací sekven-
ci charakteristiky Fold-Back a Start-Up, a to 
i v případech, kdy se zdroj delší dobu nepo-
užívá. Zabudované ochranné funkce zahrnu-
jí přepěťovou ochranu, podpěťové omezení, 
proudové omezení a ochranu proti přehřátí.

Nové programovatelné zdroje mají bez-
pečnostní osvědčení podle IEC EN UL 
60950-1 (Information Technology Equi-
pment – Safety – Part 1: General Requi-
rements) a nesou značkou CE pro evrop-
ský trh. Jsou v souladu s požadavky EMC 
a evropskými směrnicemi LVD (Low Vol-

tage Directive) a RoHS 2. Nová řada spl-
ňuje požadavky norem IEC EN 61326-1 
pro průmyslové prostředí z hlediska elek-
tromagnetického rušení vyzařováním i ru-
šení po přívodech, stejně jako imunity proti 
vnějším elektromagnetickým polím.

Další informace o celé nové řadě progra-
movatelných zdrojů AC/DC TDK-Lambda 
Genesys+ mohou zájemci získat na adrese 
www.uk.tdk-lambda.com/genplusgsp.

Programovatelné zdroje Genesys+ dodává 
společnost AMTEK, spol. s r. o.

(AMTEK, spol. s r. o.)

Transformace průmyslu spojená s nástu-
pem digitální techniky bude nosným téma-
tem 62. ročníku Mezinárodního strojíren-
ského veletrhu v Brně ve dnech 5. až 9. říj-
na 2020. Expozice Digitální továrna 2.0 
naváže na úspěšnou prezentaci digitální 
techniky v loňském roce, kdy se jí zúčast-
nilo 452 vystavujících firem ze sedmnác-
ti zemí. I letos přehlídka Digitální továrna 
představí progresivní exponáty a systémy 
v oborech automatizace a robotizace, prů-
myslová informatika a v 3D tisku.

Na posledním ročníku MSV mělo pre-
miéru téma cirkulární ekonomika neboli způ-
sob opětovného využívání materiálů tak, aby 
byly udržovány v oběhu co nejdéle. Kam ten-
to obor pokročil, o tom se přesvědčí návštěv-
níci také letošního ročníku MSV.

Ve spolupráci s Ministerstvem průmys-
lu a obchodu ČR se dále chystá prezentace 
mnoha start-upů. Rovněž se uskuteční sou-
těž nejlepších inovativních exponátů o Zlaté 
medaile MSV a součástí veletrhu bude roz-
sáhlý doprovodný program

Čtveřice veletrhů strojírenské 
technologie

Jako každý sudý rok proběhnou na brněn-
ském výstavišti společně s MSV čtyři spe-
cializované veletrhy: 
– IMT – veletrh obráběcích a tvářecích strojů,
– Fond-Ex – slévárenský veletrh,
– Welding – veletrh svařovací techniky,
– Profintech – veletrhy technologií povrcho-

vých úprav,
– Plastex – veletrh plastů, pryže a kompozi-

tů.
Tyto obory jsou v nomenklatuře MSV 

obsaženy každý rok, ale díky specializo-
vaným veletrhům se na ně soustřeďuje vět-
ší zájem vystavovatelů, odborné veřejnos-
ti i médií.

MSV 2020 nabídne pohled na digitalizaci  
v průmyslu

Výhodné přihlášky do konce března

Výraznou slevu získají firmy, které se 
k vystavování na MSV 2020 v Brně přihlásí 
do 31. března. V minulých letech byly nej-
atraktivnější plochy vyprodány již dlouhé mě-
síce předem, proto by zájemci neměli s při-
hláškou dlouho otálet. Nejjednodušší je při-
hlásit se elektronicky na www.msvbrno.cz. 

Ohlédnutí za MSV 2019

Mezinárodního strojírenského veletrhu 
2019 se zúčastnilo 1 662 vystavujících firem 
ze 30 zemí, přičemž podíl zahraničních účast-
níků dosáhl 51 %. Nejpočetněji byly zastou-
peny firmy z Německa, Slovenska, Číny, Itá-
lie, Indie a Rakouska. Expozice si prohlédlo 
81 049 návštěvníků z 58 zemí. Nejvíce za-
hraničních odborníků dorazilo ze Slovenska, 
Polska, Německa, Maďarska, Rakouska, Itá-
lie a Ruska. 

Podle průzkumu, který mezi návštěvníky 
a vystavovateli MSV 2019 provedla agentura 
Ipsos, tvoří jádro návštěvníků i vystavovatelů 
dlouhodobí účastníci akce, kteří se na vele-
trh rádi vracejí opakovaně. Oproti předcho-
zím letům se prodloužila doba, kterou lidé na 
veletrhu stráví.
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Obr. 1. Expozice Digitální továrna v pavilonu A (MSV 2019)

Obr. 2. Na obrábění se zaměří veletrh IMT


