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v podmínkách průmyslové výroby. Uni-
verzální vstupy jsou vhodné pro připoje-
ní i napájení všech běžných průmyslových 
snímačů průtoku, tlaku a teploty. Pro mě-
ření průtoku využívá měřidlo proudový 
(4 až 20 mA) nebo pulzní (do 12,5 kHz) 
vstup, pro měření tlaku a teploty proudové 
vstupy (4 až 20 mA) a vstupy pro odporo-
vé sní mače teploty (Pt100, Pt500, Pt1000). 

Měřidlo je dále vybaveno dvěma digitální-
mi vstupy, které lze využít např. pro vynu-
lování čítače. 

Měřidlo kompaktního tvaru s plastovým 
krytem je dodáváno ve variantách pro mon-
táž na zeď (s krytím IP66), do panelu (IP65 
z čelní strany, jinak IP20) nebo na lištu 
DIN (pro montáž do rozváděče je měřidlo 
dodáváno s krytím IP20). 

Další informace

Podrobnější informace o měřidlech jsou 
k dispozici na webových stránkách produk-
tů www.products.endress.com/RH33 a www.
products.endress.com/RS33 nebo v českém 
zastoupení společnosti Endress+Hauser (kon-
takt viz poslední strana obálky).

(Endress+Hauser)

 Studie společnosti IMS Research s ná-
zvem The World Market for Low Voltage AC 
& DC Contactors and Overload Protection 
Devices – 2011 popisuje celosvětové tren-
dy na trhu s nízkonapětovou spínací techni-
kou a konstatuje, že významným tahounem 
trhu v příštích pěti letech bude rozšiřující se 
uplatnění inteligentních rozvodných a distri-
bučních sítí, tzv. smart grids. 

Stykače se tradičně používají ke spouštění 
a řízení AC elektromotorů. Zde trh kopíruje 
vývoj v oboru strojní výroby. Nicméně uplat-
nění smart grids dává výrobcům stykačů na-
ději na to, že se dostanou z přílišné závislos-
ti na strojní výrobě a najdou pro své výrobky 

Trh se spínací technikou pro nízké napětí 
poroste díky smart grids

nové možnosti uplatnění. Autor studie, analy-
tik Michael Markides, k tomu říká: „S uplat-
něním decentralizovaných zdrojů elektřiny 
roste poptávka po bezpečných a spolehli-
vých stykačích a spínačích. Trh roste díky 
výrobě elektřiny z decentralizovaných zdro-
jů a díky širšímu uplatnění systémů manage-
mentu energie.“

V roce 2010 byl objem trhu se stykači 
přibližně 3 miliardy amerických dolarů, při-
čemž přibližně třetinu zaujímaly stykače pro 
energetiku. IMS Research předpokládá, že 
v roce 2016 objem trhu samotných stykačů 
pro energetiku dosáhne dvou miliard ame-
rických dolarů a tyto stykače budou tvořit 

polovinu objemu trhu se stykači. Michael 
Markides tento názor komentuje: „Všechny 
zúčastněné strany, výrobci elektřiny, distri-
buční společnosti a rozvodné závody i spo-
třebitelé, rychle implementují alespoň někte-
ré funkce smart grids. Dodavatelé stykačů 
a nízkonapěťové spínací techniky se proto 
budou více než dříve věnovat výrobcům ta-
kových zařízení, jako jsou nabíjecí stanice 
pro elektromobily, měniče pro fotovoltaic-
ké a větrné elektrárny, generátory, systémy 
záložního napájení atd. To jsou klíčové obo-
ry, které trhu se spínací technikou v příštích 
pěti letech zajistí růst.“

(Bk)

Svět kamerových systémů se mění. Byla tu 
doba analogová, období hybridní techniky a ak-
tuální je intenzivní nástup digitalizace. Každá 
doba má své limity, ale také pravidla. Uvažu-
je-li zájemce o kamerových systémech jako 
o nástroji určeném pro zabezpečovací systé-
my, měl by je znát.

Účelem kamerového systému bylo a i na-
dále je zachytit obrazy scény, zpracovat obra-
zy a zobrazit je operátorovi. Tato entita, sklá-
dající se ze zařízení a vzájemného propoje-
ní mezi zařízeními, je normou popsána jako 
„videoprostředí“. Na rozdíl od konkrétního 
souboru zařízení tvořících systém CCTV, je 
videoprostředí určeno třemi funkcemi:

Průvodce návrhem systému síťového videa 
Guideline IP CCTV

– generování videoobrazů (zachycení ob-
razu),

– přenos a směrování videoobrazů a řídicích 
signálů (propojení),

– zobrazení, uchovávání a analýza obrazů 
(zpracování obrazu).
Základem publikace Guideline IP CCTV 

jsou informace z Evropské komise pro nor-
malizaci v elektrotechnice (CENELEC), ale 
také znění platných norem – hlavně nor-
my ČSN EN 50132-1 Poplachové systé-
my – CCTV sledovací systémy pro použití 
v bezpečnostních aplikacích – Část 1: Sys-
témové požadavky. Publikace je postavena 
na struktuře mezinárodně uznávaných do-

kumentů a vychází ze skladby moderních 
kamerových systémů podle předních světo-
vých výrobců (Panasonic, Pelco, Siemens, 
Dallmeier, Bosch), kteří se v rámci organi-
zace ONVIF od roku 2008 aktivně podílejí 
na vývoji standardů přímo pro komponenty 
systémů videotechniky s propojením do ko-
munikační sítě.

Podrobnosti k publikaci, jejímiž autory 
jsou Tomáš Mikula, Jaromír Vomáčka, Zde-
něk Veiner a Michal Randa, jsou k dispozi-
ci na portálu www.orsec.cz/cs/informacni-
servis/cinnost-i-orsec-u/.

(ed) 


