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Vstupně-výstupní (I/O) moduly byly popr-
vé veřejně představeny na veletrhu Han-
nover Messe v roce 1995. Tato inovace vý-
razně změnila svět automatizační techniky 
a moduly se staly světovým standardem.

Vstupně-výstupní moduly poprvé sjedno-
tily klasické svorkové bloky určené k montá-
ži na lištu DIN do jednoho montážního cel-
ku a přinesly jim výhody sběrnicové komu-
nikace. Modulární a otevřené I/O systémy 
šetří místo v rozváděči, lze je snadno sesta-
vovat podle požadavků zákazníka a pružně je 
přizpůsobovat měnícím se požadavkům. Sta-
ly se základní komponentou mnoha automa-
tizovaných systémů a využívají se v široké 
škále úloh v různých průmyslových oborech.

Principy I/O modulů, které dnes tvoří zá-
klad mnoha modulárních a flexibilních auto-
matizovaných systémů, byly vyvinuty dvě-
ma rodinnými podniky z Vestfálska: firmou 
WAGO Kontakttechnik z Mindenu a firmou 
Beckhoff Automation z Verlu. Ve východ-
ním Vestfálsku sídlí množství inovativních 
průmyslových firem, které i nyní svými pro-
dukty a službami výrazně přispívají k rozvoji 
a implementaci principů průmyslu 4.0. Zna-
losti a zkušenosti firem WAGO a Beckhoff se 
před 25 lety skvěle doplnily. Zatímco firma 
Beckhoff jako odborník na elektroniku a ko-
munikaci přispěla hardwarem i softwarem, 
WAGO se jako firma, která vyvinula klecové 
pružinové svorky CAGE CLAMP®, na no-
vých I/O modulech podílela kryty a spojovací 
technikou. Dva generální partneři se společ-
ným konceptem – a výsledkem je mezinárod-
ní standard. Obě firmy, WAGO a Beckhoff, od 

Vstupně-výstupní moduly oslavily čtvrt století: 
výsledek společného vývoje firem Wago a Beckhoff 

té doby dodávají I/O moduly na trh samostat-
ně a již i samostatně pokračují v jejich vývoji.

Téměř všichni dodavatelé automatizač-
ní techniky ocenili výhody myšlenky, s níž 
firmy WAGO a Beckhoff přišly, a v průběhu 

následujících let uvedli na trh vlastní podob-
né produkty. Ovšem originální I/O moduly 
mnoho zákazníků stále používá jako osvěd-
čené standardní produkty s dlouhou životnos-
tí a velkou robustností. Ačkoliv je sortiment 
I/O modulů nepřetržitě doplňován a rozšiřo-
ván, většina původních typů, uvedených na 
trh v roce 1995, se stále používá a jsou v na-
bídce obou firem jako standardní katalogo-
vé položky.

Společnosti WAGO a Beckhoff se i díky 
I/O modulům staly úspěšnými dodavateli au-

tomatizační techniky. Pokračují i ve společ-
ných vývojových aktivitách, zejména jako 
členové východovestfálského technologické-
ho klastru it’s OWL. Spolu s dalšími partnery 
v něm pracují na implementaci inovativních 

projektů v oblasti umělé inteligence a digita-
lizace průmyslu (viz např. články Pružné vý-
robní moduly ve firmě HARTING nebo Wei-
dmüller propaguje využití strojového učení 
v průmyslu, oba zveřejněné v loňském listo-
padovém čísle časopisu Automa).

V časopise Automa byly I/O moduly růz-
ných výrobců představeny tabulkovou for-
mou v čísle 11/2017 (I/O moduly do rozvá-
děče i I/O moduly mimo rozváděč).
[Tisková zpráva WAGO, prosinec 2020.]
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Obr. 1. WAGO I/O System 750/753 s více než 500 různými moduly nabízí velkou univerzálnost 
a flexibilitu
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y   Porota soutěže Chytrá 
města 2020 ocenila projekt 
úspor energie ČVUT v Praze

V polovině prosince 2020 byly vyhlá-
šeny výsledky soutěže Chytrá města 2020, 
kterou pořádá nezisková organizace Smart 
City Innovations Institut. Jejím cílem je de-
finovat trendy, propagovat projekty chytrých 
měst a podporovat obce, města i kraje ve 
sdílení a dobré praxi využívání nejmoder-
nějších postupů pro úspory energie.

Vítězem kategorie „projekt pro města 
do 50 000 obyvatel“ byl zvolen projekt 
úspor energie v devíti areálech menz a ko-
lejí ČVUT v Praze, jehož využitím univerzi-

ta docílí plánovaných úspor 22 milionů korun 
ročně. Z nich bude splácet investiční náklady 
na úsporná opatření, jež v roce 2020 dosáhly 
234 milionů korun. Je to díky smlouvě o vy-
užití energetických služeb se zárukou úspor 
(EPC, Energy Performance Contracting). 
Smlouva zaručuje, že v případě, že úspory 
nedosáhnou stanovené výše, dodavatel zapla-
tí rozdíl ze svého, v opačném případě zůsta-
ne navíc uspořená částka zadavateli projektu.

Dodavatelem je firma ENESA, a. s., dce-
řiná firma společnosti ČEZ ESCO, a. s., kte-
rá je partnerem soutěže.

Porota soutěže ocenila i ekologický pří-
nos uvedeného projektu: roční úspora emisí 
CO2 je téměř 4 400 tun a náklady na vodné 
a stočné celkem klesnou o 5,1 milionu korun.

Pro společnost ENESA je to již druhé oce-
nění v této soutěži. První si odnesla za pro-
jekt Veřejná část energetického portálu města 
Písku, který zpřístupňuje vybrané statistické 
údaje široké veřejnosti. (ed)

  Brno Industry 4.0 
Tradiční konference Brno Industry 4.0, 

kterou pořádá Industry Cluster 4.0, se usku-
teční v netradičním termínu, 16. března 2021, 
a to pouze virtuálně. Navážou na ni 17. břez-
na taktéž virtuální dvoustranná obchodní jed-
nání. Rezervujte si termín v kalendáři nebo 
vyplňte předběžnou přihlášku na https://ic40.
cz/. Program bude zveřejněn během následu-
jících týdnů. (ed)


