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Měniče frekvence VACON zlepšují kom-
fort řízení střídavých elektromotorů a še-
tří energii. Umožňují nákladově efektiv-
nější provoz, přispívají ke snížení produk-
ce skleníkových plynů a hrají důležitou roli 
při plánovaném snižování emisí. Záměrem 
společnosti Vacon je prostřednictvím mě-
ničů frekvence zefektivnit výrobní proce-
sy a snížit spotřebu energie.

Proč si vybrat Vacon

Společnost Vacon je jedním z předních 
výrobců měničů frekvence. Existuje několik 
dobrých důvodů, proč si vybrat právě Vacon. 
Patří sem především nabídka produktů a ser-
visních služeb, know-how v oblasti aplikační-
ho softwaru, unikátní firemní kultura a 100% 
zaměření na měniče frekvence.

Ucelené spektrum produktů zahrnuje nízko-
napěťové měniče frekvence pro výkony motorů 
od 250 W. Horní hranice výkonu je reprezen-
tována kapalinou chlazenými moduly měničů 
o výkonu 5,3 MW. Vzduchem chlazené jed-
notky Vacon dosahují výkonu 2 MW, přičemž 
maximální výkon může být dále rozšířen jejich 
paralelní konfigurací, tzv. DriveSynch (obr. 2).

Mimo řízení vysoce výkonných pohonů 
nabízí společnost Vacon také měniče frek-
vence pro všeobecné použití. Skupina mě-
ničů Vacon 100 obsahuje již tři typy a v nej-
bližší době bude rozšířena o měniče pro vý-
kony až 315 kW. K výjimečné spolehlivosti 
měničů řady VACON® 100 přispívá také po-
užití tenkovrstvých kapacitorů ve stejnosměr-
ném meziobvodu. Jejich použití v měničích 
frek vence představila společnost Vacon vů-
bec jako první z výrobců.

Kompaktní, víceúčelové a precizní prů-
myslové měniče Vacon mají v každé výkono-
vé řadě stejné uživatelské rozhraní a stejnou 

Měniče frekvence VACON pro pohodlné 
a úsporné řízení elektromotorů

platformu řízení, což oceňují zejména jejich 
koncoví uživatelé. Předností výrobků Vacon 
je snadné ovládání, jednoduché uvedení do 
provozu a široká nabídka softwarových ná-
strojů pro nastavení, monitoring a diagnostiku.

„S rostoucí komoditizací hardwaru i na 
trhu měničů frekvence je naše výhoda v de-
tailním know-how v oblasti softwaru. Ve 
vývojovém centru Vacon již vzniklo mno-
ho aplikací postavených na míru zákazníko-
vi. Své kompetence neustále prohlubujeme, 
protože spolu s našimi produkty představují 
pro našeho zákazníka zásadní přidanou hod-
notu,“ říká generální ředitel společnosti Va-
con s. r. o., Tomáš Duba (obr. 1).

Od současných podniků na trhu měničů 
frekvence se společnost Vacon liší především 

skvělým servisem, kte-
rý zákazníkům poskytuje 
po celou dobu životního 
cyklu výrobku. „Technic-
ky perfektní produkt sám 
o sobě nestačí, není-li na-
bízen společně s jedineč-
ným servisem. Klient je 
pro nás vždy na prvním 
místě. Kromě servisu po-
prodejního, do kterého 
spadá záruční a pozáruč-
ní servis, včetně servis-
ních smluv na outsour-
cing údržby, se věnujeme 
i předprodejnímu servisu. 
Konkrétně mluvím o po-
radenství při návrhu ce-
lého pohonu, zpracování 
technických studií a au-

ditech. Samozřejmostí je pro nás servisní 
a technická podpora 24 hodin sedm dní v týd-
nu. Pro potřeby pohotovosti držíme v Čes-
ké republice strategické náhradní díly. Servis 
je zajištěn tak, aby mohl klient dobře spát,“ 
říká Duba.

Úspěšné projekty v ČR

Společnost Vacon se díky několika úspěš-
ným rozsáhlým projektům stala zavedeným 
a etablovaným dodavatelem měničů frekven-
ce pro energetiku. Byly to např. projekty pro 
společnosti Plzeňská teplárenská a Teplárna 
Tábor. Ty otevřely společnosti Vacon cestu 
k dalším významným projektům, ke kterým 
se řadí ekologizace a obnova teplárny v Pla-

Obr. 2. Modulární měniče pro společnou stejnosměrnou sběrnici

Obr.  1.  Ing.  Tomáš  Duba,  generální  ředitel 
společnosti Vacon s. r. o.

Obr. 3. Elektrárna Třebovice (vlastník: Dalkia Česká republika, a. s.)
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né nad Lužnicí (zahrnující kompletní obnovu 
současného uhelného zdroje), výstavba spa-
lovny komunálního odpadu ZEVO Chotíkov, 
výstavba nového kotle K14 pro ostravský Ar-
celorMittal a ekologizace energetického zdro-
je v Lovochemii.

Ekologizace energetického zdroje 
v Lovochemii

V posledním jmenovaném projektu v Lo-
vochemii budou měniče frekvence VACON® 

Envirmine-Energo, a. s., se zaměřuje na 
projektování, výrobu, dodávky, kompletaci 
a uvádění do provozu inženýrských celků, 
hlavně v oboru energetiky, ale i dalších tech-
nických oborech. Ing. Jiří Míček, člen předsta-
venstva (obr. 4), hovoří o projektech v energe-
tice a použití měničů frekvence Vacon.

Jaké jsou hlavní směry vašeho podnikání?
Jde především o realizaci projektů zamě-

řených na odsiřování spalin, a to jak systé-
mem mokré vypírky, tak polosuché meto-
dy odsíření pomocí fluidního reaktoru nebo 
atomizéru. Technologie polosuchého odsíře-
ní jsou navázány na odlučování tuhých zne-
čišťujících látek pomocí tkaninových filtrů 
nebo elektroodlučovačů. Dále se zaměřuje-
me také na tzv. denitrifikaci, čili snižování 
koncentrace oxidů dusíku ve spalinách, a to 
jak metodou selektivní nekatalytické redukce 
SNCR (primární a sekundární opatření), tak 
i metodou katalytické redukce SCR.

Vaše společnost se v oblasti energetiky 
rychle etablovala. Jak jste toho dosáhli?

Vzhledem k tomu, že se naše společnost 
skládá z týmu, který má ve svém středu kva-
lifikované specialisty pro klíčové obory, a to 
jak z hlediska techniky, tak i z hlediska ob-
chodu a marketingu, podařilo se nám u ener-
getických firem získat důvěru. Zákazníci 
a partneři v oblasti energetiky rovněž velice 
kladně vnímají náš přístup k řešení proble-
matiky individuálních potřeb a požadavků.

Jak vidíte současné trendy v oblasti ener-
getiky?

Od 1. 1. 2016 budou v Evropské unii pro 
provozovatele energetických zdrojů závaz-
ně platit velmi přísné emisní limity. Z toho-
to hlediska se předpokládá, že velmi mno-
ho energetických zdrojů bude muset reali-
zovat účinná technická opatření pro jejich 
splnění. Lze tedy odhadovat, že rozsah nut-
ných investičních činností v tomto oboru 
bude masivní.

Jak se vám podařilo získat tak význam-
nou zakázku, jakou je odsíření kotlů 
v Elektrárně Třebovice? 

Měniče frekvence Vacon v projektu na odsíření kotlů v Elektrárně Třebovice

Odsíření kotlů K3 a K4 v Elektrárně Třebo-
vice bylo předmětem veřejné zakázky, kterou 
se nám podařilo ve velké konkurenci získat. 
Společně s jedním z našich nejvýznamněj-
ších partnerů, polskou firmou Rafako, S. A., 
jsme viděli jedinečnou příležitost realizovat 
takto významný projekt, což se nakonec se-
tkalo s úspěchem. Jsme hrdí na to, že naše 
činnost přispívá ke zlepšení kvality ovzdu-
ší na Ostravsku.

Jaké měniče frekvence jste si do projek-
tu vybrali?

Vybírali jsme dodavatele pohonu spalino-
vého ventilátoru (obr. 5) a jako nejvhodněj-
ší se nám jevil měnič Vacon, zejména díky 
jeho garantované spolehlivosti. Společnos-
ti Vacon jsme svěřili dodávku nejen měniče 
frekvence, ale i transformátoru pro spalino-
vý ventilátor. Společnost Vacon byla do pro-
jektu zapojena od rané fáze a podílela se na 
výpočtech pohonu, včetně simulace vyšších 
harmonických. Na základě doporučení jejích 
odborníků jsme se nakonec rozhodli pro pou-
žití dvanáctipulzního usměrnovače. Dodávka 
od společnosti Vacon byla kompletní, od po-
žadovaných zkoušek ventilátoru až po koneč-
né uvedení do provozu, a zahrnovala také mě-
niče frekvence pro pomocné pohony, jejichž 
spolehlivost je neméně podstatná.

Vacon vám tedy dodal měnič frekvence 
i s distribučním transformátorem?

Ano. Pohon spalinového ventilátoru je 
napájen z 6kV sítě a žádali jsme záruku 
součinnosti jednotlivých komponent poho-
nu. Vacon se svým měničem dodal speciální 
třívinuťový měničový transformátor s přepě-
ťovými ochranami. I na základě kvalitních 
technických konzultací a profesionálního 
přístupu chceme se společností Vacon spo-
lupracovat i na dalších projektech.

Úspěšně jste absolvovali zkoušky výpadku 
elektřiny, kterou požadují teplárny a elek-
trárny. Co takový test obnáší?

Zkouška výpadku elektřiny byla reali-
zována 7. 10. 2014. Probíhala tak, že na-
pájecí transformátor měniče frekvence byl 
vypnut a znovu na dvě sekundy zapnut vy-
pínačem na straně vysokého napětí (z ří-
dicího systému rozvodny vn – tzv. mikro-
dispečink). Zkouška dopadla úspěšně, vý-
padek napájení nevedl k narušení provozu 
technologie. Měnič frekvence plynule ob-
novil napájení motoru. Vše proběhlo pou-
ze na úrovni signalizace výpadku a změny 
měřených hodnot v DCS Metso v centrál-
ním velínu elektrárny.

Proč vaše společnost pořádá odbornou 
konferenci na téma optimalizace ener-
getických zdrojů s ohledem na ekologi-
zaci spalin?

Naše společnost spolupracuje s renomo-
vanými firmami, jako jsou Rafako a SBB 
Energy (Remak-Rozruch) z Polska, ESPD 
a Ibiden-Ceram z Rakouska, Termokimik 
z Itálie, VŠB-TU Ostrava nebo ÚCHP AV 
ČR. Pro seznámení odborné veřejnosti s na-
šimi novinkami jsme se již v minulém roce 
rozhodli, že nejlepší způsob je společná od-
borná konference, jejíž druhý ročník proběhl 
letos od 5. do 7. listopadu. Vedle své hlavní 
činnosti, tj. oboru energetiky, se naše firma 
zabývá také aplikovaným výzkumem v ob-
lasti čištění spalin, a to ve spolupráci s UJV 
Praha Řež – divize Energoprojekt, VŠB-TU 
Ostrava a UCHP AV ČR.

Rozhovor vedl Tomáš Duba.

NXC řídit motory spalinového ventilátoru, 
primárního a sekundárního ventilátoru a na-
páječek nově instalovaného fluidního kot-
le. Celkový výkon hlavních pohonů převýší  
3,6 a 1 MW v pomocných pohonech. Pomoc-
né pohony budou řízeny měniči VACON® 
NXP, které stejně jako Vacon NXC používají 
nejvýkonnější řídicí platformu od společnosti 
Vacon. Měniče Vacon NXP byly zvoleny ne-
jen pro nejpřesnější řízení, ale také pro mož-
nost využít vestavěnou bezpečnostní funkci 
STO (Safe Torque Off).

Rekonstrukce vodárny společnosti 
Energetika Třinec

Další významnou zakázkou, kterou Vacon 
realizoval, byla dodávka vestavných modulů 
měničů frekvence Vacon NXP pro řízení bag-
rovacích a kalových čerpadel o celkovém vý-
konu téměř 2 MW. Moduly Vacon NXP jsou 
zabudovány v rozváděčích, které jsou konci-
povány a sestaveny na základě potřeb zákaz-
níka a vyrobeny v ČR. Moduly Vacon NXP 
jsou obdélníkových tvarů, prostorově nená-

Obr.  4.  Ing.  Jiří  Míček,  člen  představenstva 
akciové společnosti Envirmine-Energo
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ročné, vhodné do dosavadních prostor roz-
voden elektrické energie. Akciová společnost 
Energetika Třinec pokračuje v koncepci po-
užití měničů frekvence VACON® NXS, Va-
con NXC a VACON® 100X, které jsou pro-
věřeny provozem v náročných průmyslových 
podmínkách v různých úlohách.

Odsíření kotlů v Elektrárně Třebovice

Významným projektem společnosti Va-
con v oblasti energetiky je také odsíření kot-
lů Elektrárny Třebovice, vlastněné společnos-
tí Dalkia Česká republika (obr. 3). O tomto 
projektu hovoří Jíří Míček, člen představen-
stva společnosti Envirmine-Energo, v dopro-
vodném rozhovoru.

Měniče značky Vacon v energetice

Účastí na podobných projektech společ-
nost Vacon významnou měrou napomáhá 
čerpat dotační tituly EU zaměřené na reduk-
ci emisí dusíku, síry a polétavého prachu. 
Hlavním důvodem, proč společnost Vacon 
ve výběrových řízeních v oblasti energetiky 
uspěla, je perfektní předprodejní servis, vyvá-
žená cena a vysoká technická odbornost. To-

Obr. 5. Pohon spalinového ventilátoru

tích let ve svých obchodních plánech počítá-
me s meziročním růstem o 30 %.“

Zákazníci oceňují modifikovatelnost 
měničů

Zákazníci vyžadují řešení „na míru“. 
Uspokojení jejich poptávky je možné díky 
modifikovatelnosti produktů a otevřenos-
ti řídicího systému měniče frekvence, tedy 
možnosti zákaznické úpravy firmwaru. S po-
žadavkem modifikace se společnost Vacon 
v poslední době setkává stále častěji zvláš-
tě u prvovýrobců strojů a zařízení (OEM).

„Osobně mě těší zejména návrat jedno-
ho z největších tradičních výrobců vzducho-
technických zařízení. Tento úspěch připisuji 
především skvělému předprodejnímu servi-
su, na který jsem zejména pyšný,“ říká Duba.

Kromě kontaktu s výrobními společnost-
mi nezapomíná Vacon ani na koncové uživa-
tele. U koncových uživatelů, největších vý-
robních firem v České republice a Slovenské 
republice, se podařilo prosadit společnost Va-
con na seznam schválených dodavatelů mě-
ničů frekvence.

(Vacon s. r. o.)

máš Duba o projektech poznamenal: „Získá-
ní těchto velkých projektů potvrdilo, že směr, 
kterým jsme se vydali, je správný. Do příš-

Časopis Automa je mediálním partnerem 
soutěže AMiTsys Expert, jejímž cílem je mo-
tivovat studenty a tím podpořit práci vyučují-
cích předmětu automatizace na středních ško-
lách. Soutěžící studenti po konzultaci se svými 
vyučujícími řeší samostatně projekt na zvole-
né téma, které přímo souvisí s produkty firmy 
AMiT nebo s odbornou učebnou automatizace. 
V letošním ročníku soutěže AMiTsys Expert 
je vyhlášena kategorie volné téma s možnos-
tí vybrat si vlastní námět pro soutěžní projekt.

Soutěžním projektem může být řešení kon-
krétní automatizační úlohy, výroba demon-
stračního přípravku pro využití řídicích systé-
mů firmy AMiT ve výuce, zpracování studijní 
dokumentace apod. Část projektu musí vždy 
obsahovat parametrizaci řídicích systémů fir-
my AMiT (řídicí algoritmus, vzorová aplikace, 
vzorové fragmenty pro výuku apod.).

Důležité termíny

Soutěž byla zahájena 1. listopadu 2014. 
Soutěžní projekty s přihláškou je nutné za-
slat nejpozději do 15. dubna 2015. Obhajo-
ba soutěžních projektů a vyhlášení výsledků 
se uskuteční pravděpodobně začátkem květ-
na 2015 (bude upřesněno). Termín slavnost-

Společnost AMiT vyhlašuje 14. ročník soutěže 
AMiTsys Expert

ního vyhlášení výsledků a předání cen bude 
rovněž včas upřesněn.

Dotazy, informace

Pro řešení technických dotazů funguje dis-
kusní fórum na adrese forum.amit.cz sekce 
AMiTsys Expert. Na dotazy ve fóru budou pro-
mptně reagovat osvědčení partneři firmy AMiT 
a pracovníci technické podpory. S dotazy a při-
pomínkami je možné se obracet na Petra Kaší-
ka – e-mail: kasik@amit.cz, tel.: 549 210 403.

Pravidla

Soutěže se smějí zúčastnit studenti střed-
ních odborných škol, které jsou zapojeny do 
projektu AMiTsys Junior, a jsou tudíž vybave-
ny odbornou učebnou s řídicími systémy spo-
lečnosti AMiT. Každá škola smí zaslat maxi-
málně pět soutěžních prací. Na jednom projek-
tu může pracovat více studentů. Projekt musí 
být původní, tedy vytvořený jeho autorem nebo 
kolektivem autorů. Soutěžní projekt může být 
použit i v dalších soutěžích, jako např. SOČ.

Formální přihlášení do soutěže zajistí po-
věřený odborný vyučující. Přihláška musí ob-
sahovat seznam všech zaslaných projektů. 

Projekty s přihláškou je třeba zaslat na adre-
su AMiT, spol. s r. o., Vídeňská 118, 619 00 
Brno, popř. e-mailem na adresu amitbo@amit.
cz. Tištěná verze projektu není nutná, vypoví-
dá však mnohé o jeho estetickém provedení.

Vyhodnocení a ocenění projektů

Soutěžní projekty budou hodnoceny sku-
pinou odborníků – zástupců středních a vyso-
kých škol, zástupců odborného tisku a před-
stavitelů firmy AMiT. Hodnocena bude origi-
nalita, funkčnost, celková úroveň zpracování 
tématu apod. Součástí hodnocení je i estetic-
ké provedení dokumentace, způsob technic-
kého vyjadřování a případná přítomnost gra-
matických chyb. Při vysoké úrovni soutěž-
ních prací bude vyhlášeno užší kolo výběru, 
v němž budou autoři vybraných projektů vy-
zváni k obhajobě svých prací před hodnoti-
telskou komisí. V posledním kole hodnoce-
ní budou vybrány tři vítězné projekty, které 
budou ohodnoceny finanční částkou 5 000, 
3 000 a 2 000 korun. Autoři rovněž získají 
roční předplatné časopisu Automa. Vybraní 
autoři navíc obdrží certifikát programátora 
společnosti AMiT.

(ev)


