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#VSEOPRUMYSLU – NOVÝ NORMÁL PRŮMYSLOVÝCH MÉDIÍ
Svět se změnil. Cítím to ve společnosti. Cítím to v průmyslu. Cítím to v médiích. Mnohé, co kdysi bylo, je 

ztraceno.
Snad dovolíte na úvod malou parafrázi na jednoho z mých nejoblíbenějších autorů (kdo pozná, ať se hlásí 

o  slevy). Nicméně krásně vystihuje turbulenci změn, které zasahují nejen celou společnost, ale dotýkají se 
napřímo našeho průmyslového ekosystému a ovlivňují tak i naši mediální nabídku.

Jistě jste si již všimli, že prim v naší nabídce hraje označení #vseoprumyslu. Toto jednoduché označení nově 
definuje naši cestu mediálním světem. Chceme být první volbou jak při hledání novinek ze světa průmyslu, tak 
při pomoci obchodu a marketingu tento trh oslovit.

V naší nabídce kombinujeme tradiční i nové postupy marketingové komunikace a vytváříme vhodné nástroje 
pro úspěšnou komunikaci vašich produktů a řešení pro průmysl.

Středobodem komunikace je portál www.vseoprumyslu.cz, který je 
nadstavbou všech dílčích projektů našeho vydavatelství. Stále zůstáváme věrni 
naší historii, která se začala psát časopisy Control Engineering Česko a Řízení 
a  údržba průmyslového podniku, které ponecháváme v  tradičním tištěném 
formátu v naší nabídce. Větší propojení s naší redakční nabídkou se dostává již 
tradiční nabídce konferencí, seminářů a nově i on -line eventů.

V  neposlední řadě jsme připraveni pomoci s  marketingovou komunikací 
i tam, kde naše produkty nestačí a najít vhodnější nástroje přímo pro vás.

K cestě naší společné spolupráce stačí již jen málo. Prostudovat přiložený 
dokument, nebo mě oslovit napřímo, abych našel to pravé řešení přímo pro vás!

TIP: Co vlastně #vseoprumyslu znamená? 
Poslechněte si podcast o našem vydavatelství!

Lukáš Smelík
Managing Director
+420 777 793 393

lukas.smelik@trademedia.cz

https://www.vseoprumyslu.cz/inspirace/podcasty/co-vlastne-vseoprumyslu-znamena.html
https://www.vseoprumyslu.cz/inspirace/podcasty/co-vlastne-vseoprumyslu-znamena.html
https://www.linkedin.com/in/lukas-smelik-43466512
https://www.linkedin.com/company/trade-media-international-cz/
https://twitter.com/TMI_CZ
https://www.facebook.com/trademediacz/
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Číslo Hlavní téma

1

Hrozba návratu k reaktivní údržbě
Bezpečná údržba; Spolehlivost systému; Asset Management; Štíhlá výroba 
a údržba; Motory a frekvenční měniče; Outsourcing v dnešní údržbě; Tipy a triky 
pro elektroúdržbu; Historická selhání zanedbané údržby

2

Digitalizace v údržbě
IIoT v údržbě; Vzdálené monitorování a údržba; TPM – jak jej dosáhnout; 
Zvyšování OEE; Kompresory a práce se stlačeným vzduchem; Rozšířená realita 
v údržbě; Potenciál umělé inteligence; Expertní systémy

3

Údržba optikou výroby (a naopak)
Ložiska – nové trendy; Maziva v průmyslových aplikacích; Údržba prováděná 
operátorem; Ustavování strojů; Bezpečnost při provozu údržby; Těsnění a filtrace; 
Facility management; Logistika náhradních dílů

4

Potenciál úspor v průmyslu
Energetická účinnost; Stlačený vzduch; Diagnostické metody pro detekci úniků; 
Školení v údržbě; Technická diagnostika od A do Z; Průmyslové nářadí; Posilování 
role údržby jako ziskového střediska; Rozpočty na údržbu – kde hledat optimum

www.udrzbapodniku.cz

ŘÍZENÍ A ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
První a jediný časopis věnovaný průmyslové údržbě na úrovni asset managementu.

www.controlengcesko.com

CONTROL ENGINEERING ČESKO
Hlavní mezinárodní zdroj informací o průmyslové automatizaci, digitalizaci a robotizaci.

Číslo Hlavní téma

1

Roboty (nejsou) v krizi
Současný potenciál automatizace a digitalizace; Bezpečnost v robotice; Roboty 
v Továrně 4.0; Umělá inteligence nejen v robotice; Strojové vidění; Tipy pro 
projekty s rychlou návratností

2

Digitalizace mýtů zbavená
Co nás naučila krize – v dobré i ve zlém; Edge computing a rozvoj IIoT; Nástroje 
pro rozšířenou realitu; Zabudovaná HMI; Pokročilé řízení; Víceúrovňové řízení; 
Přehled nejlepších projektů s označením Průmysl 4.0

3

5G – otázky a odpovědi
Výběr bezdrátového řešení pro průmysl; 4 tipy pro průmyslové bezdrátové LAN; 
Kybernetická bezpečnost; Role PLC v budoucím řízení procesů; Senzory pro 
bezdrátové sítě; Udržitelná výroba – lze v ní pokračovat?

4

Umělá inteligence versus strojové učení
Novinky pro DCS; Nové edge příležitosti; OT – datová akvizice, architektura 
a analytika; Pokrok v AC motorech; Pokrok v řízení pohybu; Interoperabilita – 
nejlepší praxe, integrace, automatizace a řízení; 

EDIČNÍ PLÁNY ČASOPISŮ

CHYBÍ VÁM NĚJAKÉ TÉMA?
Pro každé vydání vybíráme ta nejaktuálnější témata, dejte nám ovšem vědět, co zajímá vás.
Máte sami co říct? Věnujete se tématu pro průmysl, které by mělo být vidět a slyšet? Neváhejte 
nás kontaktovat.
Naše cílové publikum tvoří střední a vyšší management v průmyslu. Myslíte si, že jim máte co říct? 
Kontaktujte naši redakci s návrhem tématu!
Své náměty zasílejte na redakce@controlengcesko.com nebo redakce@udrzbapodniku.cz.

TÉMATICKÉ PŘÍLOHY – PROPOJUJEME SVĚT KONFERENCÍ A MÉDIÍ
Vše o průmyslu již dávno nejsou pouze naše tištěná média a zpravodajské portály ze světa prů-
myslu. Konference, semináře a nově i webináře pomáhají tvořit unikátní obsah novinek ze světa 
průmyslu a zejména nových technologií a postupů v něm.
Nově také toto propojení výrazně promluví do obsahu tištěných časopisů, které pro Vás stále při-
pravujeme.
Každá velká konference s naší nabídky se objeví také jako tématická příloha přidruženého časopisu 
s přesahem na témata ze zmíněných konferencí!
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TIŠTĚNÉ ČASOPISY
Control Engineering je světová mediální značka spojená 
celosvětově s oborem průmyslové automatizace již více než 
60 let. Česká a slovenská mutace časopisu vychází nepřetr-
žitě již od roku 2016. Od svého vzniku Control Engineering 
Česko aspiruje na titul nejčtenějšího zdroje informací z ob-
lasti technologie, novinek a  trendů na  trhu automatizace, 
řízení a  přístrojového vybavení. Veškeré informace určené 
výrobním podnikům jsou dostupné v tradiční tištěné podobě 
a na internetu.

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku je přední 
technický časopis, který se věnuje novým trendům průmyslo-
vých závodů. Průběžně sleduje nejnovější směry všech aspek-
tů výroby v  průmyslových závodech a  přináší odběratelům 
informace, které potřebují pro udržení konkurenceschopnosti 
svých společností. Časopis mapuje nejnovější vývoj a přináší 
informace o tom, co funguje a co by mohlo fungovat lépe. 
Firmám chce pomáhat zavádět zásady nejlepší praxe a efek-
tivně spravovat jejich procesy výroby a údržby závodu.

PROČ S NÁMI SPOLUPRACOVAT?
• Garantujeme cílené oslovení specifického publika nejbližšího vašemu 

zájmu.
• Více než 93 % našich čtenářů uvádí, že je zapojeno do procesu rozhodování 

o  potenciálním nákupu nového vybavení a  systémů v  oblasti zaměření 
časopisu.

• Díky systému bezplatného zasílání časopisu přímo do výrobních podniků 
v České republice a na Slovensku má tištěná inzerce velký efekt pro budování 
image společnosti, stejně tak jako komunikace nových produktů a služeb.

• Inovativní přístup a aktuální trendy odrážíme nejen ve vizuální podobě 
časopisu, ale také v aktuálnosti témat, jež reflektují potřeby zákazníků.

• Obsahově těžíme ze spolupráce s  odborníky na  danou problematiku 
nejen na národní, ale také mezinárodní úrovni.

• Časopis vychází v  licenci originálních časopisů z USA, které patří mezi 
nejčtenější odborné periodika již více než 60 let.

• Máme za sebou již přes 10 let zkušeností s vydáváním odborných časopisů 
v České republice a na Slovensku.

• Pravidelně se zúčastňujeme a  jsme partnery všech významných 
průmyslových událostí v ČR a SR – včetně doprovodné distribuce našich 
tiskovin.

• Pod hlavičkou časopisu každoročně pořádáme řadu odborných konferencí, 
seminářů a  webinářů, které se odrážejí v  zájmu o  novinky a  trendy 
v časopise.

• Nabízíme komplexní přístup v řešení efektivní komunikace skrz naši mediální 
nabídku, včetně:

 – tištěné inzerce a PR článků
 – speciální prezentace nových produktů
 – distribuce vlastního propagačního materiálu s nákladem časopisu
 – propojení s on-line zpravodajským portálem s možností další propagace 

v jeho systému
 – redakční i na míru sestavené newslettery pro naše čtenáře
 – propagace během tematických konferencí a seminářů
 – individuální řešení marketingových potřeb = REMOTE MARKETING

HLAVNÍ TÉMATA
• Průmysl 4.0 / IIoT• průmyslové roboty  •  strojní 
bezpečnost • energetická účinnost • procesní a zdokonalené 
řízení  •  motory, pohony a  řízení pohybu  •  integrace 
programového vybavení • přístrojové vybavení a snímače • sítě 
a  komunikace  •  rozhraní člověk-stroj  •  automatické 
řízení a  diskrétní  •  řídicí prvky  •  zabudované systémy 
řízení • snímače • integrace informací • systémová integrace

HLAVNÍ TÉMATA
• technická diagnostika  •  IT pro průmysl  •  oleje 
a  maziva  •  automatizační technika  •  stlačený 
vzduch • elektrotechnika • ložiska • logistická řešení • čerpadla 
a armatury • další technická řešení a postupy
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Mezinárodní zdroj informací o řízení, přístrojovém vybavení a automatizaci LISTOPAD/PROSINEC 2020
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jako chytré 
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Správa dat a covidu-19   6 Výhody znalosti liniových schémat   50
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Mezinárodní zdroj informací o řízení, přístrojovém vybavení a automatizaci LÉTO 2021

Jak moderní 
simulační 
software řeší
problémy 
intralogistiky

Kybernetická bezpečnost IT a OT   6 Vývoj umělé inteligence   18

Digitální dvojče

Nastala konečně epocha vodíku?   32 Zabijáky ziskovosti podniku   40
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Mezinárodní zdroj informací o řízení, přístrojovém vybavení a automatizaci JARO 2021

Trendy 
v robotice 
se utváří
pod vlivem 
pandemie

Jakou průmyslovou bezdrátovou síť používat?   50 Otázky a odpovědi k 5G sítím   52 Speciální příloha: Technická diagnostika v české praxi
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On-line 
prediktivní 
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DISTRIBUCE
VE ZKRATCE
• FORMA – dostupný v tištěné i on-line podobě (PDF, flipbook)
• FREKVENCE – 8 vydání v roce, 4 pod hlavičkou Control Engineering Česko 

+ 4 pod značkou Řízení a údržba průmyslového podniku
• PRŮMĚRNÝ NÁKLAD – zvýšení na 5 000 kusů při distribuci oběma cílovým 

skupinám

PORTÁL – WWW.VSEOPRUMYSLU.CZ
Portál www.vseoprumyslu.cz má ambici stát se jedničkou mezi internetovými informačními servisy pro specialisty na oblast 
automatizace, robotizace, digitalizace a údržby v průmyslových podnicích.

Čtenáři zde naleznou nejen kompletní archiv časopisů Control Engineering Česko a Řízení a údržba průmyslového podniku, 
ale rovněž nejaktuálnější informace z  trhu, případové studie, průzkumy trhu, katalogy dodavatelů produktů průmyslové 
automatizace či integrátorů automatizačních řešení. Velký důraz portál klade i na inovativní formáty, jako jsou videoreprotáže, 
podcasty či další zdroje inspirace pro průmysl.

Reklamní sdělení klientů portálu www.vseoprumyslu.cz tak sousedí s  vysoce kvalitními a  aktuálními informacemi z  trhu 
průmyslové průmyslových inovací a trendů. Reklamní síť portálu umí sofitiskované personifikované cílení na konkrétní témata 
i rubriky. Textové reklamní formáty jsou ošetřeny od možnosti nežádoucí konkurenční reklamy. Viditelnost reklamy není 
pouze skrytá, ale pracuje s responzivitou tak, jak by reklamní síť měla. Poznejte rozdíl ve výsledcích kampaní i vy!

PŘÍMÁ I NEPŘÍMÁ DISTRIBUCE
• bezplatné zasílání do výrobních podniků v ČR a SR (systém ověřování zájmu 

v rámci ročního obnovování zasílání)
• hlavní průmyslové události v  ČR a  SR + vlastní konference a  semináře 

dostupné výhradně zákazníkům Control Engineering Česko + Řízení a údržba 
průmyslového podniku

• distribuce i na různá oddělení větších průmyslových firem
• doprovodná distribuce technickým univerzitám a  oborovým spolkům 

v oblasti automatizace

E-MAGAZINE
Elektronická verze časopisu (s  bonusovým obsahem) je dostupná všem 
čtenářům ve  verzi pro PC, tablety i  smartphony. Systém předplatného 
umožňuje číst vydání také v PDF nebo formou interaktivní čtenářské aplikace. 
Elektronické vydání je silně provázáno s tištěnou verzí. 
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DISTRIBUCESÍLA MULTIKANÁLOVÉHO ZPRAVODAJSTVÍ
Vše o průmyslu je značka, která vydává redakční obsah světové třídy pro 
všechny zájemce. V  dnešním novém světě médií to znamená, že obsah 
je distribuován na  různých kanálech, včetně webových stránek, webových 
seminářů, informačních bulletinů, sociálních médiích a samozřejmě oborově 
stále silného tištěného vydání. Různorodé distribuční kanály časopisů Control 
Engineering Česko a Řízení a údržba průmyslového podniku nejenže udržují 
zájem našich čtenářů, ale také poskytují maximální možný dosah pro vaše 
reklamy a sponzorovaný obsah – ať už jde o webinář, nebo tištěnou reklamu.

2021 – ZVĚTŠUJEME SÍLU DOSAHU
Dlouhá léta pozorujeme přibližování témat, které reprezentovaly naše hlavní 
vydavatelské brandy časopisů Control Engineering Česko a  Řízení a  údržba 
průmyslového podniku.
Právě nastala chvíle, kdy by se tyto dvě silné značky pro vaši komunikaci mohly 
stát ještě silnější pod jedním uceleným komunikačním kanálem, kterým je 
projekt Vše o průmyslu.
S  posíleným tematickým zaměřením daných vydáních stále můžete volit 
i obsah, ale celistvost komunikačním skupinám umožní ještě větší dosah pro 
libovolné kampaně pro průmysl.

ODBORNÝ ČASOPIS NEBO PŘEHLED TISKOVÝCH ZPRÁV?
Nebudeme lhát. Dělat v  tuzemských podmínkách odborný časopis není 
jednoduché. Udržitelnost projektu dlouhodobě vede k  absenci redakčního 
přínosu publikací. Takto pracovat nechceme.
V  našich publikacích je eliminováno množství komerčního obsahu –
nepublikujeme každou tiskovou zprávu, jen abychom měli obsah!
Neříkáme, že v něm neexistuje. Něco nás živit musí. Každé vydání časopisu 
však dává velmi vyvážený poměr vlastního obsahu. S partnery navíc pracujeme 
na vytváření obsahu v komerční rovině natolik zajímavého, aby nevytvářel pocit 
čtení reklamního letáku. Však ho sami prozkoumejte a udělejte si obrázek.

Časopis
5 000

Průměrný
měsíční dosah

50 000+

Newsletter
10 000+

E-Guides
1 000+

Sociální sítě
1 500

Webináře
100

Webové stránky
30 000+
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ČTENÁŘIODBĚRATELÉ PODLE PRŮMYSLOVÉHO ODVĚTVÍ
Vše o průmyslu je nezbytnou četbou pro všechny, kteří se zabývají 
průmyslovou automatizací. Control Engineering Česko informuje o  trhu 
průmyslové automatizace a zabývá se problematikou projektování, zavádění, 
údržby a  správy systémů řízení a  vybavení, komponenty, stroji a  zařízením 
ve výrobních i nevýrobních průmyslových odvětvích, jako například:
• energetika
• celulózový a papírenský průmysl
• chemický a plastikářský průmysl
• farmaceutický průmysl
• výroba finálních produktů (OEM)
• lehký a těžký strojní průmysl
• petrochemický průmysl
• letecký průmysl
• potravinářský průmysl
• rafinace
• hutnictví
• automobilový průmysl
• a další…

KDO JSOU NAŠI ČTENÁŘI?

ODBĚRATELÉ PODLE 
VELIKOSTI SPOLEČNOSTI

ODBĚRATELÉ DLE VLIVU 
NA ROZHODNUTÍ O INVESTICÍCH
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INZERCE V ČASOPISECHDOSAH • DOPAD • IMAGE
Internet, sociální sítě a mobilní aplikace mění současnou tvář médií. V oblasti 
odborných periodik přesto má stále velkou sílu a  dopad na  rozhodování 
čtenářů tištěná inzerce. Tištěná inzerce je na rozdíl od té digitální stále plná, 
barevná a trvalá. S tištěnou inzercí oslovíte čtenáře, kteří stále hledají kvalitní 
a dobře zpracovaný obsah – včetně možnosti vhodné doprovodné grafické 
ilustrace. Tištěná inzerce v  časopisech Control Engineering Česko a  Řízení 
a údržba průmyslového podniku má stále své výhody před výhradně on -line 
orientovanou propagací.

Inzerce v tištěném časopise napomáhá nejen budovat image značky, ale také 
vhodně přímo do výrobních podniků přináší aktuální novinky v nabídce, kterou 
aktuálně budou komunikovat také sami obchodníci. Často se také stává, že 
jedno vydání putuje z ruky do ruky několika zaměstnancům na oddělení.

Zajímavou konkurenční výhodou je pro naše čaosopisy nejen kvalitní, původní 
obsah tuzemské redakce, ale také příspěvky zahraničních redakcí, které nelze 
najít v jiných periodikách. Proto si také redakce může dovolit omezovat míru 
komerčních příspěvků, které jsou vždy pod 30 % tištěného obsahu. Při skladbě 
vydání nemusí spoléhat na tiskové zprávy, které do svých tištěných vydání ani 
nepřejímá.

Inzerent i čtenář tak mají jistotu, že využívají periodikum, které stále hodlá 
stát na kvalitním původním obsahu s menší frekvencí vydávání. AUTOMATIZAČNÍ PRVKY

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 
PROFILOVÉ SYSTÉMY A KONSTRUKCE

Amtek_inz_200x267 CMYK.indd   1Amtek_inz_200x267 CMYK.indd   1 21.06.2021   11:52:5421.06.2021   11:52:54

Snadná a zabezpečená
vzdálená správa vašich strojů

Testing PartnerTesting Partner

Cosy+ 
Bezkonkurenční konektivita pro všechny vaše stroje díky 
nové generaci zabezpečené vzdálené správy

• Integrovaný specializovaný čip se špičkovým zabezpečením,

• vylepšená cloudová VPN služba,

• více jak 20 000 spokojených zákazníků po celém světě.

Lidská řešení
pro úspěšná podnikání

helios.eu

DŮVĚRA RESPEKT INOVACETÝMOVÝ
DUCH

3 
důvody, 
proč opravovat 
díly s FOXONem

Kvalitní testování 
a záruka až 2 roky

Expresní opravy
a opravy výměnou

Svoz dílů zdarma
po celé ČR a SR

Víc se dozvíte a opravu objednáte na 
www.foxon.cz/opravy  

Smelik_200x267mm_inzerce_tisk.indd   1Smelik_200x267mm_inzerce_tisk.indd   1 26.04.2021   14:14:4026.04.2021   14:14:40
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SPONZOROVANÉ / PR ČLÁNKYJAK TO FUNGUJE?
Průmyslové společnosti dodávají často velice sofistikované výrobky, které 
někdy vyžadují hodně vysvětlení a školení. Sponzorované články jsou efektivní 
způsob komunikace se zákazníky v rámci tradičních sekcí časopisů. Díky nim 
dodavatelé dokážou podrobně ukázat, jak je výrobek možné implementovat 
a provozovat v praxi.

Jedním z nejlepších způsobů takovéto propagace vlastních řešení představují 
případové studie – tedy ukázky reálných nasazení produktů u  stávajících 
zákazníků. Sponzorované články také vhodně poslouží při představování 
produktových novinek v nabídce.

Články určené pro podporu prodejů nejčastěji řadíme do kategorií prezentace 
společnosti, technický článek a případová studie.

Poznámka: Máte zajímavé novinky, ale špatný literární cit? Využijte možnost 
externího sepsání článků v nabídce Remote Marketing.

34 | LÉTO 2021 CONTROL ENGINEERING ČESKO www.controlengcesko.com
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U aseptického vzorkování je zásadní dbát 
na standardy kvality a f lexibilitu výroby. Sáčky 
na odběr vzorků musejí přenášet houbičky pro 
odběr vzorků, potraviny, léčiva nebo organické 
látky nejrůznějších velikostí za účelem testování 
v laboratořích a chránit je před kontaminací, aby 
byla zajištěna bezpečnost uživatelů.

Společnost Labplas ve svém výrobním závo-
dě v Montrealu navrhuje, vyrábí a zavádí špičko-
vé technologie. Zakázková strojní linka vytváří 
zakázkové produkty zahrnující sáčky široké 3 až 
33 palců z různých materiálů s malým počtem 
přebudování stroje. Nejde tedy jen o standard-
ní velikosti sáčků a souprav pro odběr vzorků.

„Neustále zdokonalujeme naše systémy 
pomocí automatizace, abychom dosáhli ještě 
vyššího objemu výroby a  zároveň si zachovali 
naši agilitu,“ uvedl Benoit Brouillette, generální 
ředitel společnosti Labplas.

Společnost sídlí v  Sainte -Julie v  Quebecu 
a prostřednictvím sítě nezávislých distributorů 

ve zhruba 55 zemích obsluhuje zákazníky mimo 
jiné v potravinářském, zemědělském, ekologic-
kém, veterinárním a  farmaceutickém průmys-
lu. Mezi produkty patří sterilní sáčky na odběr 
vzorků, sady testovacích tyčinek, sáčky pro 
potravinářský průmysl a ekologické, biologicky 
rozložitelné sáčky. Společnost se v  posledních 
letech rozšířila o  mikrobiologickou laboratoř, 
která slouží k  výzkumu a  vývoji a  k  zajištění 
kvality a shody výrobků při spolehlivém odběru 
vzorků, ačkoli její hlavní technologické inovace 
spočívají v automatizaci a kontrole.

Řada strojů MM prošla od uvedení prvního 
stroje do provozu před dvaceti lety až po dneš-
ních 24 výrobních linek společnosti mnoha 
obměnami. Podle Christiana Fontaina, vedoucí-
ho oddělení výzkumu a vývoje společnosti Lab-
plas, při nedávném přepracování několika linek 
MM zavedlo technické oddělení další robotiku 
a kamery GigE, aby zvýšilo objem výroby a opa-
kovatelnost, a  v  současné době zavádí umělou 

Řízení na bázi PC posiluje výrobu
sterilních odběrových sáčků
Společnost Labplas doplnila do svých zakázkových výrobních strojů EtherCAT, robotiku a umělou 
inteligenci pro kontrolu kvality, zajistila si návratnost investice pro všechny tyto modernizace do 
jednoho roku a zaznamenala zvýšení produktivity stroje o 15 až 35 %. Umělá inteligence (AI) pomáhá.

James Figy
Beckhoff Automation

Strojní linky MM ve společnosti Labplas využívají mnoho automatizačních a řídicích řešení od společnosti 
Beckhoff. Obrázky poskytla společnost Beckhoff

KLÍČOVÁ SLOVA
Řízení na bázi PC, robotika, 
modernizace provozu
Společnost Labplas 
modernizovala svůj provoz 
a přešla na řízení na bázi PC, 
které jí pomohlo lépe řídit 
provoz.
Zavedením otevřených 
řešení na bázi PC přispěla 
každá linka Labplas k dosažení 
návratnosti investice (ROI) za 
méně než rok.
Společnost Labplas posílila 
zajištění kvality a výkonnost 
u všech velikostí odběrových 
sáčků a dosáhla průměrného 
zvýšení produktivity o 25 %.

OTÁZKA KE ZVÁŽENÍ
Jaké výhody by mohl váš 
závod získat z modernizace 
využívající řízení na bázi PC?

inteligenci (AI) pro lepší kontrolu kvality. Pro společ-
nost Labplas je při jakékoli modernizaci klíčové peč-
livě zvážit řídicí platformu až na úroveň komponent.

„Aby linky MM zůstaly dostatečně univerzální 
pro výrobu zakázkových produktů, musejí si udržet 
vysokou úroveň složitosti. Pokud nemůžete důvěřo-
vat každé části svého stroje, není možné důvěřovat 
konečným výsledkům,“ tvrdí Fontaine.

Spolehlivost odběru vzorků, použití otevřených 
technologií

Technický tým upřednostnil otevřenost systému, 
která je nezbytná pro zintenzivnění sběru dat a inte-
graci komponent a softwaru třetích stran v reálném 
čase. Společnost Labplas chtěla například moderni-
zovat svou montážní technologii, aby mohla pomo-
cí robotického ramene formovat odběrové sáčky 
a vkládat příslušenství pro odběr vzorků, jako jsou 
houbičky, hadříky, lžičky nebo nůžky. Dříve obsluha 
ručně vkládala houbičky a dávala soupravy do hoto-
vých otevřených sáčků. Pro dosažení modernizace 
konstrukce linky MM zvažovala společnost Labplas 
různá partnerství v oblasti tváření, plnění a uzavírá-
ní a navrhla způsob integrace tohoto zařízení se šes-
tiosým robotem.

Všechny komponenty musely spolupracovat 
v reálném čase bez problémů s komunikací mezi jed-
notlivými dodavateli a zároveň shromažďovat a uklá-
dat data na firemních serverech nebo vyhrazeném 
výpočetním hardwaru pro účely tvorby přehledů 
a zdokonalování procesů.

Kromě toho se očekávalo, že přepracování linky 
MM poslouží jako model pro budoucí zlepšení 
v celém závodě, aby se zvýšil objem výroby a usnad-
nil se pohyb operátorů a  pracovníků údržby mezi 
jednotlivými linkami. „Naším cílem je vyvinout 
standardizovaný systém, v  němž budou automati-
zační zařízení a stroje co nejvíce fixní, i když máme 
velmi univerzální linky se stroji schopnými vyrá-
bět více než 1 000 různých typů výrobků,“ představil 
svou vizi Brouillette

Protože tradiční programovatelné automaty (PLC) od před-
chozího dodavatele nedokázaly plnit požadavky robotiky, natož 
umělé inteligence, začala společnost Labplas v roce 2015 hle-
dat nová partnerství. Tým techniků označil za nejlepší přístup 
ovládání na bázi PC.

Automatizační a řídicí technologie spolu se službami s při-
danou hodnotou se staly součástí procesů a strojů.

Robotika a software posilují výrobu
Nové konstrukce strojů zahrnovaly několik řídicích řešení 

na bázi PC, hardware pro polohování a univerzální automati-
zační software s kinematikou. Společnost Labplas použila robo-
ty na 15 linkách a roboty pro vychystávání; další pohybové osy 
jsou vybaveny servomotory řízenými servopohony EtherCAT. 
Vysoce výkonné synchronní servomotory mají velmi nízkou 
setrvačnost rotoru a  velmi vysokou přetížitelnost pro dyna-
mické aplikace. K pohonům se připojují jednokabelovým řeše-

ním, které kombinací napájení a zpětné vazby snižuje nároky 
na kabeláž. Servopohony jsou vybaveny rychlými řídicími algo-
ritmy s minimální dobou řízení proudu, rychlosti a polohy 62,5 
μs. „Servopohony musejí servomotorům dodávat neuvěřitel-
nou přesnost a zrychlení, zejména u delta robotů,“ připomíná 
Fontaine.

Použita byla také integrovaná karta funkčního bezpečnost-
ního pohonu s vestavěnou funkcí bezpečného vypnutí točivého 
momentu (STO) a bezpečného zastavení 1 (SS1) s možností při-
dání bezpečnostního hardwaru I/O s programováním pomocí 
standardního automatizačního softwaru.

Kromě bezpečnosti slouží tento automatizační software jako 
univerzální softwarová platforma pro PLC, polohování a další 
požadavky výrobních linek MM. Softwarové doplňky pro kine-
matickou transformaci umožňují navrhovat a uvádět do provo-
zu různé typy robotů, včetně vychystávacích robotů typu delta.

„Díky kinematické transformaci je možný vysoce přesný 
pohyb i při vysokých rychlostech a zrychleních pomocí integro-
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Použití softwaru TwinCAT Kinematic Transformation s vychystávacími roboty 
Codian spolu s dalšími vylepšeními umožnilo šestkrát rychlejší vkládání 
odběrových nástrojů
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ŘÍDICÍ SYSTÉMY   B&R   B&R   B&R   B&R   B&R

Bez automatizace si dnes nelze předsta-
vit moderní zemědělský stroj. Toho si 
jsou dobře vědomi ve společnosti BED-
NAR FMT, která vyváží závěsná zařízení 
z  České republiky do celého světa. Patří 
mezi špičkové firmy také díky řídicím sys-
témům B&R.

Hlavní novinkou společnosti BEDNAR 
FMT roku 2021 je širokozáběrový secí stroj 
EFECTA CE o pracovním záběru 12 metrů. 
Tímto strojem společnost BEDNAR FMT 
rozšiřuje své portfolio širokozáběrových 
strojů a  nabízí zákazníkům z  řad velkých 
podniků ucelenou technologickou linku, 
která začíná managementem rostlinných 
zbytků a od zpracování přes přípravu půdy 
pokračuje až po finální setí.

EFECTA je efektivní
„Loňský rok patřil mezi ty složitější. 

Pandemie covidu-19 způsobila a stále způ-
sobuje významná omezení a  komplikace. 
Zároveň jsme v průběhu roku 2020 dokon-
čili rozsáhlou investiční výstavbu nové dvoupodlažní výrob-
ní haly a upravili, zproduktivnili a  zkvalitnili způsob výroby 
všech typů strojů. Považujeme to za jeden ze zásadních milníků 
v historii naší společnosti. Také jsme dokončili vývoj atraktiv-
ní novinky. Náš secí stroj BEDNAR EFECTA CE 12000 přiná-
ší nové trendy v oblasti vysokého denního výkonu, jenž činí až 
200 ha/den, s nízkou spotřebou paliva, vysokou pracovní rych-
lostí a malým požadavkem na tahový výkon traktoru (pouhých 
300 koní),“ popisuje vývoj secího stroje EFECTA CE Ing.  Jan 
Bednář, Ph.D., obchodní ředitel společnosti BEDNAR.

Secí stroj EFECTA CE je postaven na robustním rámu, kde 
je umístěn dvoukomorový přetlakový zásobník o objemu 6 000 
litrů. Přetlakové provedení zásobníku umožňuje výbornou dis-

tribuci hnojiva v dávce až 250 kg/ha a výse-
vku až 300 kg/ha.

Záběr secího stroje činí úctyhodných 
12  metrů. Sekce secích botek jsou zavěše-
ny na boční rámy pomocí paralelogramu 
a každá secí botka využívá vlastního para-
lelogramu v  rámci dlouhodobě ověřené-
ho systému PSP. Kombinace těchto uložení 
zajišťuje bezkonkurenční kopírování terénu 
a udržení konstantní hloubky setí v celém 
pracovním záběru. Secí stroje BEDNAR 
FMT nabízejí svým zákazníkům výběr 
meziřádkové rozteče setí. V  případě secí-
ho stroje EFECTA CE je k dispozici prove-
dení s meziřádkovou roztečí 12,5 nebo 16,7 
centimetru.

Co dokáže elektronika
Společnost BEDNAR FMT byla založe-

na v  roce 1997, tehdy ještě pod názvem 
STROM Export. Základní myšlenkou byl 
export kvalitních českých zemědělských 
strojů do zahraničí. Během velmi krátké 

doby se projevila nutnost pružně promítat poznatky z praktic-
kého provozu a připomínky uživatelů strojů do jejich konstrukč-
ního řešení. Odtud to byl již jen krůček k  založení oddělení 
vývoje a k výrobě zemědělských strojů vlastní konstrukce, které 
se snaží uspokojovat skutečné potřeby zemědělců nejen v zahra-
ničí, ale i u nás.

„Tento cíl se od té doby stal naší prioritou,“ potvrzu-
je Ing. David Ryčl, ředitel marketingu. „A protože se potřeby 
zemědělců stále vyvíjejí, hledáme i my stále nové způsoby, jak 
je uspokojit. Dnes máme přibližně 350 zaměstnanců, mnoho 
z nich v zahraniční, rozsáhlou výrobu a hlavně vlastní vývojové 
centrum. Vynikajícím výsledkem našeho úsilí je právě secí stroj 
EFECTA, o němž tvrdíme, že je nejen efektivní, ale také efektní. 

Z  technického hlediska patří bezesporu 
k našim nejnáročnějším zařízením. Díky 
elektronice pracuje zcela automaticky.“

EFECTA efektivní a efektní
Už před několika lety začali ve spo-

lečnosti BEDNAR osazovat zemědělské 
závěsné stroje elektronickými řídicími 
systémy. Zprvu využívali nabídku růz-
ných softwarových firem, ale jakmile se 
produkce začala rozrůstat, zjistili, že nej-
výhodnější je vyvíjet vlastní programy na 
osvědčeném hardwaru.

„Hledali jsme zkušeného partnera, 
protože řízení secího stroje není hrač-
ka,“ vzpomíná Ing. Karel Kubín, Ph.D., 
vedoucí oddělení vývoje elektronických 
systémů, a pokračuje, „jedná se o kom-
plexní automatické řízení. Stroj je širo-

Nová generace secích strojů s řízením B&R

Ing. Jan Bednář, Ph.D., obchodní ředitel 
společnosti BEDNAR

Secí stroj EFECTA CE s řídicím systémem společnosti B&R patří ke světové špičce

Z technického hlediska patří bezesporu 
k našim nejnáročnějším zařízením. Díky 
elektronice pracuje zcela automaticky.“

EFECTA efektivní a efektní

lečnosti BEDNAR osazovat zemědělské 
závěsné stroje elektronickými řídicími 
systémy. Zprvu využívali nabídku růz-
ných softwarových firem, ale jakmile se 
produkce začala rozrůstat, zjistili, že nej-
výhodnější je vyvíjet vlastní programy na 
osvědčeném hardwaru.

protože řízení secího stroje není hrač-
ka,“ vzpomíná Ing. Karel Kubín, Ph.D., 
vedoucí oddělení vývoje elektronických 
systémů, a pokračuje, „jedná se o kom-

tribuci hnojiva v dávce až 250 kg/ha a výse-
vku až 300 kg/ha.

ny na boční rámy pomocí paralelogramu 
a každá secí botka využívá vlastního para-
lelogramu v  rámci dlouhodobě ověřené-
ho systému PSP. Kombinace těchto uložení 
zajišťuje bezkonkurenční kopírování terénu 
a udržení konstantní hloubky setí v celém 
pracovním záběru. Secí stroje BEDNAR 
FMT nabízejí svým zákazníkům výběr 
meziřádkové rozteče setí. V  případě secí-
ho stroje EFECTA CE je k dispozici prove-
dení s meziřádkovou roztečí 12,5 nebo 16,7 
centimetru.

Co dokáže elektronika

na v  roce 1997, tehdy ještě pod názvem 

ký 12 metrů, ale pro transport po 
silnici se musí bezpečně složit na 
šířku 3 metry. Složení, resp. roz-
ložení stroje musí být snadno rea-
lizovatelné z  kabiny traktoru bez 
nutnosti nastavovat cokoli ručně 
venku na stroji. Náš systém to 
snadno a spolehlivě dokáže ovládá-
ním hydraulických mechanismů, 
kterých může být na stroji v závis-
losti na výbavě až čtrnáct.

Nejdůležitějším parametrem 
je kvalita setí čili množství osiva 
na plochu. V tomto smyslu je roz-
hodující brát v  úvahu nutnost proměnlivě ovládat dávkovací 
mechanismus podle rychlosti jízdy stroje. To zařídí senzor rych-
losti, kdy na základě jeho signálu jsou ovládány motory výsev-
ních válečků, kterých může být na stroji až pět.

Velmi důležitý je také monitoring setí. Na stroji s meziřádko-
vou roztečí 12,5 cm je 96 výsevních hadic. Každá z nich se může 
během setí ucpat a obsluha to nemá šanci zjistit pouhým pohle-
dem. Teprve za dva až tři týdny, když porost vzejde, jsou vidět 
nezasetá místa, kam se zrno nedostalo. Ale náš systém je vyba-
ven senzory, které takovou situaci ihned hlásí obsluze.

Náš stroj také ví, kudy bude jezdit postřikovač s hnojivem 
nebo postřikem proti plevelům, takže v budoucích stopách kol 
postřikovače přestane sít a šetří drahé osivo.

Při vývoji nového secího stroje jsme kladli velký důraz na to, 
aby mohl pracovat v  systémech precizního zemědělství, resp. 
Zemědělství 4.0. Řídicí systém je proto kompatibilní s komuni-
kačním standardem ISOBUS (ISO 11783) a díky tomu umož-
ňuje např. automaticky vypínat jednotlivé sekce nebo variabilně 
měnit velikost dávky podle předpisové mapy.“

Ing. David Ryčl k tomu dodává: „Stejně jako u secích strojů 
OMEGA jsme při vývoji stroje EFECTA kladli důraz na preciz-
ní uložení osiva do stejné hloubky v celém pracovním záběru, na 
100% udržení výsevní dávky a na jednoduché intuitivní ovládá-
ní každého důležitého parametru.“

Přínos systému společnosti B&R
A  proč právě společnost B&R, to vysvětluje Ing.  Karel 

Kubín, Ph.D.:
„Řídicí jednotky X90 pro mobilní automatizaci od B&R 

v sobě spojují vysokou odolnost v náročném prostředí s modula-
ritou a škálovatelností. Pokročilé vývojové prostředí Automati-
on Studio umožňuje snadnou implementaci i rozsáhlých řídicích 
algoritmů. Důležitým faktorem je i plná integrace komunikač-
ního protokolu ISOBUS. V  B&R tak máme silného partnera, 
který nám pomáhá uskutečnit naše vize.“

Jak jste vyplnili zadání společnosti BEDNAR FMT? byla 
otázka pro Ing. Michala Kunu ze společnosti B&R.

„Společnost B&R je inovativním lídrem v oblasti průmyslo-
vé automatizace. Nabízíme nejmodernější technologii do všech 
průmyslových odvětví. Díky rozsáhlé síti našich poboček jsme 
schopni poskytnout podporu po celém světě, ale zároveň doká-
žeme pružně reagovat na požadavky zákazníka a společně s ním 
posouvat hranice možností. Právě důraz na inovativní techno-
logie, čímž jsme si s firmou BEDNAR FMT blízcí, patří k hlav-

ním důvodům, proč jsme se mohli 
podílet na vývoji nové generace 
strojů EFECTA CE. Díky B&R má 
BEDNAR FMT jednotnou plat-
formu umožňující snadné řešení 
vysoké variability strojů. Jako jedi-
ní jsme dokázali nabídnout širo-
kou škálu výkonného a  odolného 
hardwaru, pokročilého softwa-
ru a  jednotného vývojového pro-
středí, které podporuje vývojáře 
BEDNAR FMT v cestě za techno-
logickým pokrokem.“

Společnost na světové úrovni
Uspět na zahraničních trzích, kde panuje silná konkurence, 

není snadné. I tady se společnost prosadila. V čem tedy spočívá 
tajemství úspěchu?

„Je to celý komplex příčin, od znalosti potřeb trhu přes ojedi-
nělou konstrukci až po vynikající řídicí systém,“ uvádí elementy 
úspěchu Ing. Jan Bednář. „Dnes jsme silně exportní firma, vyvá-
žíme na 38 trhů a náš export má vzrůstající tendenci; největší-
mi odběrateli jsou především Francie, Rusko, Polsko, Austrálie 
a Ukrajina. Tímto strojem rozšiřujeme naše portfolio širokozá-
běrových strojů a nabízíme zákazníkům ucelenou technologic-
kou linku. Vše pod jednou značkou se silnou technologickou 
a technickou podporou špičkové prodejní sítě BEDNAR.“

Secí stroj EFECTA CE nachází využití i při setí v obtížných 
podmínkách, například při zakládání porostů ozimých obilovin 
do podmítnutého strniště po kukuřici. Vysokou variabilitu pou-
žití zajišťuje množství příslušenství, kterým lze stroj dovybavit.

„EFECTA CE má ve srovnání s konkurenčními stroji podob-
né koncepce velké odlišnosti a  mnohem větší univerzalitu. 
Přední pracovní část před secími botkami může být osazena 
páskovým smykem Crushbar, velice oblíbenými PROFI coulte-
ry nebo TURBO coultery. V případě potřeby přihnojování do 
meziřádku lze zvolit ještě i takzvané přihnojovací FERTI coul-
tery. Takto vysokou variabilitu nenabízí v  podobném záběru 
žádný jiný výrobce,“ vypočítává možnosti výbavy Ing. Jan Bed-
nář, Ph.D., a na závěr dodává, „ovládání stroje zajišťuje řídicí 
systém společnosti B&R. Díky tomu splňuje secí stroj EFECTA 
CE všechny podmínky v oblasti moderních technologií a patří 
ke světové špičce.“
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Ovládací panel secího stroje

X90 controller – Řídicí jednotka X90 pro mobilní 
automatizaci od B&R

AUTOMATIZAČNÍ
TECHNIKA

Schneider Electric uvádí na český trh novou generaci 
cenově atraktivních mikropanelů Harmony STM6. 
S úhlopříčkou 4" nebo 7" vhodně doplní úspěšnou 
řadu Harmony ST6 (dříve Magelis HMI). Harmony 
STM6 vyniká snadnou a rychlou instalací do otvoru 

o průměru 22 mm. 
Díky své modulár-
ní koncepci je pro-
myšlenou volbou 
pro distribuovaný, 
f lexibi lní  HMI 
systém umístěný 
na výrobní lince. 
Navíc umožňuje 
k y b e r b e z p e č n ý 
vzdálený přístup ke 
stroji (resp. zaříze-
ní) garantovaný 
certifikátem Secu-
rity Audit z 1. břez-
na 2021.

Výrobci strojů 
(OEM) požadu‑
jí HMI terminály 

s atraktivním designem a pokročilou intuitivní vizu‑
alizací. V případě jednoduchých (jednoúčelových) 
strojů však zároveň „tlačí“ na dobrou cenu. Dostát 
na první pohled rozporuplnému požadavku se již 
déle než 10 let úspěšně daří Harmony HMI (dříve 
Magelis HMI). Základní řadu grafických panelů Har‑
mony ST6 navíc letos vhodně doplní nová generace 
modulárních mikropanelů Harmony STM6.

Sedmipalcový displej s 16 000 000 
barev

V případě nové Harmony STM6 si může uživatel 
vybrat ze dvou velikostí širokoúhlého odporového 
dotykového displeje: 4,3" (HMISTM6200) nebo 7" 
(HMISTM6400). Předchozí řadu předčí rozlišením 
800 × 480 (resp. 480 × 272 pro menší z obrazovek) 
s podporou 16 000 000 barev.

Precizní STM6 využívá jak Tru Type fonty, tak 
funkce gradient (plynulý přechod) a anti ‑aliasing 
(vyhlazení hran 3D grafiky). Podporuje rovněž 
koncept tzv. situačního povědomí (témata, barev‑
né sady atd.). Díky funkci Multi Screen (víceobra‑
zovkového snímku) si může uživatel zobrazit více 
parametrů na jednom displeji. Za pomoci funkce 

Modulární mikropanel s dvěma Ethernety 
Harmony STM6
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Michal Křena
Schneider Electric

Mikropanely Harmony STM6 dokážou využívat 
EcoStruxure Secure Connect Advisor – výhod 
kyberbezpečného vzdáleného přístupu.

Technik

Harmony 
STM6 box 
(gateway)

Layout Objects se pak dokáže nezávisle pohybovat v jednotlivých 
objektech zobrazené stránky.

Celoživotní výhody modularity
Díky svému modulárnímu – v segmentu mikropanelů unikát‑

nímu – provedení nadchne Harmony STM6 už jednoduchostí 
a rychlostí montáže. Odpadá jak zdlouhavé a pracné měření, tak 
nejistým výsledkem hrozící výřez do dveří rozváděče. Novou 
„STM6“ lehce instalujeme do běžného otvoru průměru 22 mm – 
ano, stejně jako tlačítka Harmony.

Pro specifické aplikace (prostorová, teplotní nebo vibrační 
omezení) lze přední displej instalovat odděleně od zadního 
boxu, a to ve vzdálenosti 3, 5 nebo 10 metrů. Displej většinou 
„skončí“ na dveřích rozváděče, box (gateway) pak na DIN liště 
uvnitř skříně (resp. stroje). Propojovací kit (kabel + adaptér) 
je nutné objednat zvlášť.

Unikátní – a veskrze praktickou – výhodou je možnost využít 
komunikační box (gateway, HMISTM6BOX) samostatně. Vizu‑
alizace dat probíhá v tomto případě na vzdáleně připojeném 
mobilním zařízení (smartphone či tablet) nebo prostřednictvím 
webového prohlížeče na PC.

EcoStruxure Operator Terminal Expert
Nová generace Harmony STM6 využívá pro tvorbu grafiky, 

komunikaci a vzdálené připojení inženýrské prostředí EcoStru‑

xure Operator Terminal Expert a profituje ze všech jeho výhod. 
Jako příklad uveďme rozsáhlou knihovnu objektů nebo řadu 
komunikačních ovládačů pro PLC třetích stran.

Eso v pomyslném rukávu „STM6“ představuje předinsta‑
lovaná SW komponenta – tzv. Site Manager, která dovoluje 
mikropanelům využívat EcoStruxure Secure Connect Advisor. 
Uživatel se tím pádem dokáže na celý automatizační systém 
připojit vzdáleně. Kyberbezpečnost tohoto aktu garantuje cer‑
tifikát Secutiy Audit 2021 (vydán 1. 3. 2021).

Dva Ethernety. A kdo má víc?
Harmony STM6 je již v základu vybavena dvěma etherne‑

tovými porty. Logicky vzato tak můžeme ke každému mikro‑
panelu připojit více tzv. smart zařízení. Chytří uživatelé však 
půjdou dál – využijí „dvojčat“ ke kýženému propojení úrovní 
IT a OT (informačních a provozních technologií). První port 
bude v tomto případě připojen na řídicí síť (typicky PLC), druhý 
pak na nadřazenou síť (typicky MES).

Od výrobců strojů až po infrastrukturu
Díky přehlednému zobrazení a spolehlivému ovládání 

řízené technologie si již nová generace mikropanelů Harmo-
ny STM6 získala srdce prvních výrobců – zejména jedno-
účelových – strojů. Slušně „našlápnuto“ má rovněž směrem 
k dynamickému segmentu potravinářství (nápoje nevyjímaje). 
Úspěšná nasazení ohlásili také zástupci vodohospodářských 
(např. čerpací stanice) a plynárenských (např. redukční sta-
nice) společností.

A kde lze z nesčetných výhod nových mikropanelů Harmo-
ny STM6 získat nejvíce? Samozřejmě v rámci otevřené, IIoT 
kompatibilní platformy EcoStruxure od Schneider Electric. 
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Ke zhlédnutí záznamu interaktivního webináře použijte QR 
kód z titulní stránky prezentace.
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High-resolution and cost-efficient 
basic HMI

Harmony ST6
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ÚDRŽBA
A SPRÁVA

Metoda akustické emise je dlou-
hodobě užívána v širokém spek-
tru diagnostických činností a je 
standardně aplikována na široké 

spektrum prvků. Běžně se využívá jak pro monitoring, tak pro 
testování, a to nejen v oblasti točivých strojů, ale například 
i v materiálovém výzkumu.

Akustickými kamerami se obvykle nazývají sestavy složené 
z většího množství jednotlivých senzorů (mikrofonů) doplně‑
ných o vizuální kameru, přičemž signály/záznamy z obou zdrojů 
jsou následně překryty a je vytvořena akustická mapa na poza‑
dí viditelného snímku. Takové řešení umožňuje nejen přehled 
o zdrojích signálu a jejich umístění, tzn. o jejich lokalizaci, ale 
i výrazné usnadnění prezentace výsledku.

Mobilní systémy
Pokud se jedná o požadavky na pochůzkovou kontrolu, může‑

me mezi vhodné aplikace zahrnout následující jevy:
• mechanické tření;
• výbojovou aktivitu;
• úniky stlačeného vzduchu.

Podmínkou je vždy mobilita řešení, jež umožňuje právě snad‑
nou přemístitelnost, respektive flexibilitu příslušného pracov‑
níka při vyhledávání poruchových jevů a tím snadnou kontro‑
lu širokého spektra a množství prvků. V následujících částech 

budou popsány aplikace 
na detekci výbojové akti‑
vity a úniky stlačeného 
vzduchu. Aplikace zahr‑
nující mechanické tření 
není opomenuta, ale 
není rozebrána podrob‑
něji vzhledem k nedosta‑
tečnému množství dat, 
která na dané aplikaci 
autoři pořídili.

Příkladem takové 
kamery může být kame‑
ra NL Acoustic, přičemž 
některé z jejích aplikací 
jsou popsány v následu‑
jících částech.

Detekce výbojové 
aktivity

Detekce výbojové 
aktivity, respektive čás‑
tečných výbojů, umož‑
ňuje detekovat prvky, 

u nichž dochází k tvorbě tohoto jevu. Jedná se hlavně o násle‑
dující příčiny:
• selhání izolačního systému;
• přetěžování izolačního systému;
• chybu v konstrukčním návrhu prvku;
• nedostatky při výrobě nebo instalaci.

Samotná detekce jevu nemusí být dostačující pro určení jeho 
podstaty, proto je vhodné vizuální informaci doplnit o rozlože‑
ní výbojové aktivity vůči periodě excitačního zdroje (obvykle 
napětí), dále o průběh signálu, FFT analýzu, případně analýzu 
spektra signálu.

Na předchozí skupině obrázků je uveden příklad výbojové 
aktivity mezi komponenty, včetně rozložení aktivity vůči sinu‑
sovému průběhu signálu. Podstatná není pouze intenzita jevu 
(v tomto případě vyjádřená v dB), ale právě průběh detekova‑
ného signálu. Jev je automatizovaně vyhodnocen expertním 
systémem, což je unikátní vlastností řešení, stejně tak i detail 
fázového rozložení výbojové aktivity přímo na displeji kamery 
(výřez detailu displeje), což umožňuje obsluze určit příčinu 
přímo v terénu.

Pro určení typu poruchy je též možno použít obdobnou 
formu vyjádření závislosti výbojové aktivity na průběhu sig‑
nálu, tzv. Lissajousovy charakteristiky.

Platí, že i když jsou tyto charakteristiky obvykle používány 
pouze pro metody, při nichž je detekce výbojové aktivity pro‑
váděna na elektrickém principu, je možno je s úspěchem použít 
i pro detekci akustickou. Na základě těchto charakteristik je tedy 
možno poměrně spolehlivě posoudit charakter a příčinu jevu 

Využití akustických kamer pro prediktivní údržbu
a tím i možný rozsah nápravných opatření. Stejně tak důležité 
je frekvenční rozložení odezvy daného signálu.

Detekci výbojů je možno provádět nejen na venkovních prv‑
cích distribuce a přenosu elektrické energie (AIS), ale i na prvcích 
vn, jako jsou rozváděče, kabely (povrchové jevy), a například i na 
vinutí elektrických strojů, k nimž patří motory či generátory, 
viz následující příklad:

V tomto případě se jedná o ukázku z napěťové zkoušky gene‑
rátoru s naprosto jednoznačnou lokalizací místa vzniku výbojové 

aktivity, tj. na horní straně statorových tyčí. Takovéto měření 
(platí přeneseně nejen pro vinutí generátorů, ale též pro motory) 
umožní určit místa, v nichž je například zeslabena protikorono‑
vá ochrana, ať již degradací, či nedodrženými technologickými 
postupy, případně jevy způsobenými propojením jednotlivých 
statorových tyčí. Za povšimnutí stojí též frekvenční průběh sig‑
nálu (FFT analýza) a automatizované vyhodnocení příčiny jevu, 
tzn. povrchové nebo interní výboje. Tento expertní modul výrazně 
usnadňuje určení vlastní podstaty jevu a odlišení od jiných příčin.

Mezi přednosti v porovnání s obdobnými metodami patří 
nejen jednoznačné určení místa, ale současně i kvantifikace jevu, 
zachycení průběhu signálu pro následnou analýzu a současně 
i schopnost detekovat nejenom induktivní, ale i kapacitní výboje.

Detekce netěsností tlakových rozvodů
V případě tlakových rozvodů se jedná o klasickou aplikaci 

v oblasti prediktivní údržby. Některé zdroje uvádějí obvyklé ztráty 
v tlakových rozvodech (například stlačený vzduch) v rozmezí 
15–30 %. Tyto ztráty mají za následek nejen nadměrný provoz 
kompresorů (spojený se zvýšenou spotřebou), ale i jejich zvýšené 
opotřebení a nadměrné spotřebovávání zbytkové životnosti. Sou‑
časně je možno brát v potaz i snížení tlaku v soustavě, případně 
jeho nedostatečnou úroveň v místě upotřebení.

Netěsnosti můžeme zaznamenat nejen na ventilech či spojkách 
vedení, ale v některých případech se lze setkat i s netěsnostmi 
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PRODUKTOVÉ NOVINKYUKAŽTE, CO JE U VÁS NOVÉHO
Máte nový produkt v nabídce? Využijte speciální zvýhodněné sekce časopisu 
pro krátké představení produktu našim čtenářům. Produktová sekce časopisu 
je mezi čtenáři jedním z nejoblíbenějších míst pro zjištování novinek v oblasti 
průmyslové automatiazce, robotizace a digitalizace.
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Harmony STM6: modulární mikropanel 
s dvěma Ethernety

Schneider Electric uvádí na český trh novou 
generaci cenově atraktivních mikropanelů Har-
mony STM6. S  úhlopříčkou 4" nebo 7" vhod-
ně doplní úspěšnou řadu Harmony ST6 (dříve 
Magelis HMI). Harmony STM6 vyniká snadnou 
a rychlou instalací do otvoru o průměru 22 mm. 
Díky své modulární koncepci je promyšlenou 
volbou pro distribuovaný, flexibilní HMI sys-
tém umístěný na výrobní lince. Navíc umožňuje 
kyberbezpečný vzdálený přístup ke stroji (resp. 
zařízení) garantovaný certifikátem Security 
Audit z 1. března 2021.

Výrobci strojů (OEM) požadují HMI terminá-
ly s atraktivním designem a pokročilou intuitivní 
vizualizací. V případě jednoduchých (jednoúčelo-
vých) strojů však zároveň „tlačí“ na dobrou cenu. 
Dostát na první pohled rozporuplnému poža-
davku se již déle než 10 let úspěšně daří Harmo-
ny  HMI (dříve Magelis HMI). Základní řadu 
grafických panelů Harmony ST6 navíc letos vhod-
ně doplní nová generace modulárních mikropane-
lů Harmony STM6.

Sedmipalcový displej s 16 000 000 barev
V případě nové Harmony STM6 si může uži-

vatel vybrat ze dvou velikostí širokoúhlého odpo-

rového dotykového displeje: 4,3" (HMISTM6200) 
nebo 7" (HMISTM6400). Předchozí řadu předčí 
rozlišením 800 × 480 (resp. 480 × 272 pro menší 
z obrazovek) s podporou 16 000 000 barev.

Precizní STM6 využívá jak Tru Type fonty, tak 
funkce gradient (plynulý přechod) a anti -aliasing 
(vyhlazení hran 3D grafiky). Podporuje rovněž 
koncept tzv. situačního povědomí (témata, barev-
né sady atd.). Díky funkci Multi Screen (víceobra-
zovkového snímku) si může uživatel zobrazit více 
parametrů na jednom displeji. Za pomoci funkce 
Layout Objects se pak dokáže nezávisle pohybovat 
v jednotlivých objektech zobrazené stránky.

Celoživotní výhody modularity
Díky svému modulárnímu – v segmentu mik-

ropanelů unikátnímu – provedení nadchne Har-
mony STM6 už jednoduchostí a rychlostí montáže. 
Odpadá jak zdlouhavé a pracné měření, tak nejis-
tým výsledkem hrozící výřez do dveří rozvádě-
če. Novou „STM6“ lehce instalujeme do běžného 
otvoru průměru 22 mm – ano, stejně jako tlačítka 
Harmony.

Pro specifické aplikace (prostorová, teplotní 
nebo vibrační omezení) lze přední displej instalo-
vat odděleně od zadního boxu, a to ve vzdálenosti 
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3, 5 nebo 10 metrů. Displej většinou „skončí“ na dveřích rozvá-
děče, box (gateway) pak na DIN liště uvnitř skříně (resp. stroje). 
Propojovací kit (kabel + adaptér) je nutné objednat zvlášť.

Unikátní – a veskrze praktickou – výhodou je možnost vyu-
žít komunikační box (gateway, HMISTM6BOX) samostatně. 
Vizualizace dat probíhá v tomto případě na vzdáleně připojeném 
mobilním zařízení (smartphone či tablet) nebo prostřednictvím 
webového prohlížeče na PC.

EcoStruxure Operator Terminal Expert
Nová generace Harmony STM6 využívá pro tvorbu gra-

fiky, komunikaci a  vzdálené připojení inženýrské prostředí 
EcoStruxure Operator Terminal Expert a  profituje ze všech 
jeho výhod. Jako příklad uveďme rozsáhlou knihovnu objek-
tů nebo řadu komunikačních ovládačů pro PLC třetích stran.

Eso v pomyslném rukávu „STM6“ představuje předinstalova-
ná SW komponenta – tzv. Site Manager, která dovoluje mikropa-
nelům využívat EcoStruxure Secure Connect Advisor. Uživatel 
se tím pádem dokáže na celý automatizační systém připojit vzdá-

leně. Kyberbezpečnost tohoto aktu garantuje certifikát Secutiy 
Audit 2021 (vydán 1. 3. 2021).

Dva Ethernety. A kdo má víc?
Harmony STM6 je již v  základu vybavena dvěma etherne-

tovými porty. Logicky vzato tak můžeme ke každému mikro-
panelu připojit více tzv.  smart zařízení. Chytří uživatelé však 
půjdou dál – využijí „dvojčat“ ke kýženému propojení úrovní IT 
a OT (informačních a provozních technologií). První port bude 
v tomto případě připojen na řídicí síť (typicky PLC), druhý pak 
na nadřazenou síť (typicky MES).

Od výrobců strojů až po infrastrukturu
Díky přehlednému zobrazení a spolehlivému ovládání říze-

né technologie si již nová generace mikropanelů Harmony STM6 
získala srdce prvních výrobců – zejména jednoúčelových – stro-
jů. Slušně „našlápnuto“ má rovněž směrem k dynamickému seg-
mentu potravinářství (nápoje nevyjímaje). Úspěšná nasazení 
ohlásili také zástupci vodohospodářských (např. čerpací stanice) 
a plynárenských (např. redukční stanice) společností.

A kde lze z nesčetných výhod nových mikropanelů Harmony 
STM6 získat nejvíce? Samozřejmě v rámci otevřené, IIoT kompa-
tibilní platformy EcoStruxure od Schneider Electric. 
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Ke zhlédnutí záznamu interaktivního webináře použijte QR kód 
z titulní stránky prezentace. 

Přihlaste se k odběru newsletteru.

www.se.com
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High-resolution and cost-efficient 
basic HMI

Harmony ST6

Ke stažení katalogu použijte QR kód z jeho obálky. 

Technik

Harmony 
STM6 box 
(gateway)

Mikropanely Harmony STM6 dokážou využívat EcoStruxure Secure 
Connect Advisor – výhod kyberbezpečného vzdáleného přístupu.
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„Výkop“ proběhl na veletrhu Hannover Messe 
Digital Edition. Právě zde EPLAN představil 
první letmý pohled na nadcházející verzi svojí 
platformy – EPLAN Platforma 2022 – která má 
být uvedena na trh v létě. Ti, kdo očekávali jed-
noduchou aktualizaci, byli překvapeni! Za novou 
platformou EPLAN se skrývá nová a  důkladně 
přepracovaná verze: jedná se o kompletní balíček, 
který se díky novému uživatelskému rozhraním 
překvapivě snadno používá a současně umožňuje 
plánování projektů na bázi pracovního toku, a to 
na nebývalé úrovni efektivity.

Hlavní inovací nové platformy EPLAN je 
zcela nové uživatelské rozhraní, které významně 
usnadňuje její použití. Důraz klade na jednodu-
chost a  srozumitelnost, přičemž vzhled a  funkce 
jsou založeny na nejmodernějších aplikacích pro 
mobilní zařízení a mezinárodně zavedených desk-
topových aplikacích. Variabilní karty umožňu-
jí uživatelům přímý přístup k  důležitým a  často používaným 
funkcím. Praktický multifunkční panel nástrojů s  moder-
ním pásem karet (ribbon) se flexibilně přizpůsobuje aplika-
ci, např. při přepnutí z 2D na 3D. Kombinuje také různá menu 
a panely nástrojů do jediného, což usnadňuje každodenní práci 
zkušeným uživatelům a současně umožňuje efektivní (opětovné) 
seznámení se softwarem. Kromě toho jsme zcela přepracovali 
uživatelské rozhraní pro práci ve 2D i 3D. Výsledkem je moderní 
aplikace s optimalizovaným vzhledem a ovládáním, v neposled-
ní řadě také díky podpoře tmavých a světlých režimů.

Silný výkon i pro rozsáhlé projekty
Zcela nový grafický engine pro 2D zajišťuje optimální výkon 

i  pro rozsáhlé projekty. Zpracování dat je výrazně rychlej-
ší, zvláště import souborů DXF a DWG. Nová centrální sprá-
va komponent (artiklů) také přispívá k vyššímu výkonu a navíc 

nabízí flexibilitu při přizpůsobování dat jednotlivých kompo-
nent s využitím objektově orientované správy dat. Integrovaná 
správa variant dovoluje uživatelům ukládat všechny vlastnos-
ti a  parametry komponent s  jednotlivými variantami. Nyní 
můžete komponentám snadno a rychle přiřadit různá makra – 
pro snadné zpracování externích dat, dokonce i  v  kombinaci 
s Excelem.

Skvělý přehled o celém projektu
Nové zobrazení Backstage view umožňuje editovat všechny 

součásti projektu EPLAN z jednoho centrálního místa, napří-
klad otevírat a  vytvářet projekty, importovat DWG soubory 
a exportovat PLC či výrobní data. Seznam naposledy použitých 
projektů poskytuje vynikající přehled o provedené práci, stej-
ně jako logické uspořádání všech akcí souvisejících s projekty. 
Nové centrum vkládání sjednocuje všechny funkce pro vkládá-

ní symbolů, maker a komponent, včetně gra-
fického náhledu – vše, co je třeba pro efektivní 
vytváření schémat. Často používané kompo-
nenty můžete označit jako oblíbené a přiřadit 
je k jednotlivým pracovním postupům.

EPLAN eMANAGE propojuje platformu 
s cloudem

Nová EPLAN platforma 2022, která bude 
uvedena v  průběhu letošního léta pod mot-
tem „It’s  in your hands“ neboli „Máte to ve 
svých rukou“, se vyznačuje mnoha inovace-
mi. Jednou z nich je přímé propojení softwa-
ru on -premise a  v  cloudu. Aplikace EPLAN 
eMANAGE nyní umožňuje nahrávat projek-
ty z platformy EPLAN přímo do cloudového 
prostředí a zde je sdílet a spravovat. Bezplatná 
verze aplikace je dostupná od poloviny března.

Více informací na: www.eplan.cz/inyourhands/

EPLAN platforma 2022 v předpremiéře!

Nová EPLAN platforma 2022 má zcela nové uživatelské rozhraní. Praktický multifunkční 
panel nástrojů s moderním pásem karet se flexibilně přizpůsobuje aplikaci

Podpora světlého a tmavého režimu, typická pro moderní aplikace, optimalizuje 
vzhled i ovládání
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Protokol Modbus se velmi často používá 
k přenosu malých objemů dat v automa-
tizaci po lince RS485 nebo Ethernetu. Je 
jednoduchý, otevřený a relativně snad-
no se implementuje. Modbus existuje 
ve variantách označovaných RTU a TCP 
a ASCII.

Modbus RTU se většinou používá 
u zařízení, které komunikují sériovou 
linkou RS485, ale může být přenášen 
i po Ethernetu. Modbus TCP je určen 
pro Ethernet. Zvláštní verze ASCII se 
vyskytuje na různých médiích, i když se 
s ní setkáme jen ojediněle.

Obousměrný převodník 
Modbus RTU na Modbus ASCII

Obousměrný převodník varianty Mod‑
bus RTU na Modbus ASCII zachycuje 
obrázek 1. Na obou stranách převodníku 
s názvem ASCII2RTU se používá linka 
RS485, která je pro Modbus přirozená, ale 
na přání lze dodat i převodník s libovolnou 
kombinací linek RS485, RS232 a RS422. 
Převodník ASCII2RTU je konfigurovatel‑
ný pomocí jednoduchého programu přes 
konfigurační rozhraní USB. Pro každou 
linku lze individuálně nastavit komunikač‑

ní rychlost z rozsahu 1200 Bd až 115 200 
Bd, paritu a počet datových bitů.

Převodník ASCII2RTU je dodáván 
v robustní kovové krabičce s možností 
uchycení na lištu DIN. Přenos dat v kaž‑
dém směru je indikován. Napájení pře‑
vodníku může být 8 V až 30 V.

Obousměrný převodník 
Modbus RTU nebo ASCII na 
Modbus TCP

Obousměrný převodník varianty 
Modbus RTU nebo Modbus ASCII na 
Modbus TCP je na obrázku 2, situace je 
znázorněna na obrázku 3. Na jedné straně 
převodníku s názvem TCP2RTU je roz‑
hraní pro Ethernet, na druhé straně pak 
lze volit linku RS485, RS232 nebo RS422. 
Převodník TCP2RTU je konfigurovatelný 
na svých interních webových stránkách. 
Zde se nastaví, zda se na straně sériové 
linky bude používat varianta Modbus 
RTU nebo ASCII. Dále lze pak nastavit 
ostatní komunikační parametry. Síťové 
parametry lze také nastavit programem 
Ethernet konfigurátor.

Převodník TCP2RTU má malé rozmě‑
ry a je dodáván v robustní kovové krabičce 
s možností uchycení na lištu DIN. Přenos 
dat je indikován. Napájení převodníku 
může být 8 V až 30 V.

Obousměrný převodník 
Modbus RTU nebo ASCII na 
„Modbus RTU over Ethernet“

Přenos protokolu Modbus RTU po síti 
Ethernet sice není technicky zcela správ‑
ný, přesto se s ním v praxi často setkáme. 
Jedná se o přenos protokolu Modbus RTU 
(nebo ASCII), který byl původně určen 
pro RS485, po Ethernetu. Přitom nedochá‑
zí ke konverzi na Modbus TCP. Pro tyto 
situace lze použít převodníky GNOME485 
(obr. 3), GNOME232 a GNOME422.

Převodníky řady GNOME mají malé 
rozměry a jsou dodávány v robustní kovo‑
vé krabičce s možností uchycení na lištu 
DIN. Přenos dat je indikován. Napájení 
převodníků se pohybuje mezi 8 V až 30 V.

Převodníky ASCII2RTU, TCP2RTU 
i GNOME je možné zapůjčit k vyzkou‑
šení a technici společnosti Papouch jsou 
připraveni poradit s jejich aplikací.

Převodníky mezi protokoly Modbus TCP, RTU, ASCII
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Obr. 3. Převodník GNOME485

Obr. 2. Převodník RTU2TCP ve variantě 
RS485

Obr. 1. Převodník ASCII2RTU
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Teplotní monitorovací relé CM -TCN měří teplotu 
tuhých, kapalných a plynných médií prostřednic-
tvím až tří snímacích obvodů a s využitím různých 
typů snímačů, např. PT100, PT1000, PTC nebo 
NTC. Měření může probíhat ve stejném okamži-
ku a různé typy senzorů, např. PT100 a PTC, je 
možno monitorovat současně. Teplota je nasní-
mána senzorem vloženým do měřeného média 
a vyhodnocena přístrojem. Přitom je sledováno, 
zda se pohybuje v zadaném provozním rozsahu 
(funkce monitorování rozsahu) nebo zda pře-
kročila či poklesla pod prahovou hodnotu. Podle 
nastavených parametrů mohou až tři výstupy relé 
signalizovat změny v měřicích obvodech.

Jeden pohled
Pouze jeden pohled stačí pro získání potřebných 

informací. Na podsvíceném LCD displeji se objeví 

přehledně uspořáda-
né měřené hodnoty 
a informace o stavu 
r e l é .  S t r u k t u r a 
menu na bázi sym-
bolů a  různá před-
nastavení usnad-
ňují parametrizaci. 
Stačí jediný pohled 
a již znáte stav relé 
a naměřené hodnoty, 
můžete se navigovat 
v menu strukturova-
ném podle symbolů 
a konfigurovat tento 
přístroj. Na disple-
ji na přední straně 
relé jsou zobrazová-
ny měřené hodnoty 
a údržbová data. Jediným zatlačením na otočné 
tlačítko pak můžete vstoupit do menu. Nastavení 
prahových hodnot a parametrů je jednoduché, a to 
pomocí intuitivního, na budoucnost zaměřeného 
rozhraní.

Jeden dotyk
Jen jeden dotyk a až o 80 % rychlejší nastavení. 

Pro snadnou a intuitivní parametrizaci technologií 
NFC pomocí aplikace ABB EPiC app instalované na 
smartphonu. Konfigurace technologií NFC je možná 
i v době, kdy relé není napájeno. Stačí se dotknout 
relé vaším mobilním telefonem: nastavení parametrů 
je možno v aplikaci editovat, uložit a pak zkopírovat 
do různých zařízení, a to i v době, kdy tato zaříze-
ní nejsou napájena. Instalace a konfigurace nikdy 
nebyla tak snadná.

Jeden přístroj
Pro široký rozsah aplikací postačí jeden přístroj. 

To je vše, co potřebujete. Jediným relé dokážete 
pokrýt rozsah monitorování teploty v nejrůzněj-
ších aplikacích. Budete potřebovat jediný přístroj 
bez ohledu na to, jaké prahové hodnoty, jaké časy 

Inteligentní monitorovací relé řady CM-TCN umožňuje 
nastavení pomocí jednoho přístroje, dotyku i pohledu
Novinka od ABB, která umožňuje nastavení inteligentních teplotních monitorovacích relé 

pomocí displeje nebo aplikace na smartphonu.

Miloš Synek
ABB Elektrotechnika
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nebo jaká další nastavení chcete provádět. 
To vše je možno splnit flexibilní konfigu-
rací a  nastavením v  širokých rozsazích. 
Předem definovaná nastavení pro klíčové 
aplikace, prostor pro uživatelem definova-
ná nastavení, ukládání parametrů a jejich 
převádění do různých zařízení – to vše pro 
rychlé a jednoduché uvedení do provozu. 
Možnost uploadu parametrických souborů 
do cloudové platformy, případně jejich dis-
tribuce v globálním měřítku během několika 
sekund (například e -mailem) snižuje nároky 
na logistiku a náklady na udržování sklado-

vých zásob výrobků.

Aplikace
Relé pro monitorování teploty se používají v široké škále 

aplikací. Ve spojení s teplotními senzory, jako jsou senzory 
PT100 nebo PTC, monitorují např. teplotu motoru, řídí teplotu 
skříně a chrání transformátory před přehřátím.

Miloš Synek, produktový marketingový specialista společnosti 
ABB Elektrotechnika.
www.abb.cz/nizke-napeti

Užitečný tip k nastavování relé: Nejste si jisti nastavením? 
Přejděte do menu Monitorování stavu a vyberte Simulační režim. 
Jednoduchým způsobem si vyzkoušíte vaše nastavení simulací 
nastavených hodnot a aktivaci relé.

Jmenovité 
ovládací 

napájecí napětí
Druh svorek Displej & NFC Teplotní senzor Šířka Typ Objednací kód

Hmotnost 
(1 ks) kg

24–240 V AC/DC
šroubové ano PT100, PTC, 

PT1000, NTC

45 mm CN-TCN.011S 1SVR750740R0110 0,293

push-in ano CN-TCN.011P 1SVR760740R0110 0,293

Nová generace kolaborativních robotů od ABB otevírá automatizaci novým odvětvím

ABB rozšiřuje portfolio kolaborativních robotů YuMi® o řadu 
kolaborativních robotů GoFa™ a SWIFTI™.

Osm z deseti výrobních společností uvádí, že z důvodu pandemie 
má v příštím desetiletí v úmyslu navýšit využití robotů ve výrobě 
a investovat do automatizace

ABB rozšiřuje své portfolio kolaborativních robotů o novou řadu 
GoFa™ a SWIFTI™, které doplňují nabídku kolaborativních robotů 
YuMi® a Single Arm YuMi®. Jsou určeny k automatizaci procesů 
vyžadujících větší nosnost, sílu a vyšší rychlosti a představují efektivní 
řešení pro zvýšení výroby v mnoha odvětvích, jako je např. elektronika, 
zdravotnictví, logistika, spotřební či potravinářský průmysl a další.

Ovládání nových kolaborativních robotů GoFa™ a SWIFTI™ je 
intuitivní. Zákazníci budou schopni obsluhovat kolaborativní robot 
vzápětí po instalaci bez nutnosti hlubších programovacích znalostí 
či speciálního školení, což umožní automatizaci v mnoha nových 
průmyslových odvětvích.

„Naše nové portfolio kolaborativních robotů je nejrozmanitější na 
trhu. Díky inovativním robotům mohou zákazníci provést transformaci 
pracoviště, zefektivnit operace a zvýšit produktivitu,” říká Sami Atiya, 
prezident divize ABB Robotika a automatizace a dodává: „Jejich ovládaní 
i konfigurace jsou snadné, zákazníci navíc získají přístup ke službě 
zákaznické podpory a mohou také využít odborné technické služby, 
jež nabízí podporu napříč všemi průmyslovými segmenty a zajišťují, že 
každý nový uživatel bude schopen robotická řešení využívat.“

Portfolio je navrženo tak, aby pomohlo stávajícím i novým 
uživatelům urychlit automatizaci s ohledem na čtyři klíčové trendy, 
k  nimž patří individuální požadavky spotřebitele, nedostatek 
pracovních sil, digitalizace a nejistota, jež zásadním způsobem ovlivňují 
výrobu a potřeba zavést automatizaci do nových oblastí. Nová řada 
kolaborativních robotů reaguje na poptávku nových segmentů výroby 
a umožňuje výrobním společnostem zajistit ziskový růst.
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TÉMATICKÉ NEWSLETTERY
TÝDENNÍ PŘEHLED NOVINEK DO E -MAILU
Každý náš čtenář má možnost vyžádat si odběr novinek přímo do e -mailu. 
Každý týden vybíráme cílový obsah, který zasíláme s důrazem na doručitelnost 
sdělení.

Každý měsíc probíhá rozesílka minimálně 4× do měsíce. Jednou měsíčně pod 
hlavičkou časopisu Control Engineering Česko a Řízení a údržba průmyslového 
podniku, dvakrát za primární komunikační síť Vše o průmyslu.

MOŽNOSTI PROPAGACE NA VYŽÁDÁNÍ
Kromě vlastních newsletteru redakce můžete využít síly databáze také pro 
své kampaně. 
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CENÍK INZERCE
Formát reklamy 1 vydání 3 vydání 6+ vydání Digitální vydání

Celá strana 29 040 24 684 20 328 7 260 

1/2 strany 21 120 17 952 14 784 5 280 

1/3 strany 14 960 12 716 10 472 3 740 

1/4 strany 12 670 10 770 8 869 3 170 

I. obálka French door 60 000 x

II. obálka 37 840 32 164 26 488 10 560 

III. obálka 36 960 31 416 25 872 9 240 

IV. obálka 42 240 35 904 29 568 9 460 

Inzertní strana s vyšší gramáží 
(pouze specifické strany)

38 000 32 300 26 600 9 500 

PR článek, 1 strana* 15 000 12 750 10 500 3 750 

Technický článek / Případová studie – 2 strany 
– schválený redakcí*

15 000 12 750 10 500 3 750 

Technický článek / Případová studie – 1 strana 
– schválený redakcí*

8 000 6 800 5 600 2 000 

Prezentace technologických novinek v sekci 
„Produkty”**

5 000 4 250 3 500 x

Reklamní proužek uvnitř časopisu 8 000 6 800 5 600 2 000 

Reklamní proužek na obálce 24 000

Sponzorovaný link při redakčním článku 2 000

Přelep časopisu 18 000

Modul (speciální sekce) 7 500

Vklady cena závislá na počtu a gramáži

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Ceny v jiných měnách se přepočítávají aktuálním kurzem.

6 mmlepený hřbet

6 mm

formát strany
200 × 267 mm

12 mm

6 mm

OBECNÉ ÚDAJE
• formát časopisu: 200 × 267 mm
• křídový papír
• přibližný počet stran: 60 stran + 4 strany obálky
• lepená vazba

Ukázková pravá strana časopisu
Červený rámeček zobrazuje bezpečnou oblast, uvnitř které by měly 
být zaznamenány všechny důležité údaje reklamy (text, adresa atd.) 
tak, aby nedocházelo k jejich ořezu při zpracování.
Doporučení se týká všech inzerátů zveřejněných v časopise. Sekce 
modul je již sama o sobě umístěna v bezpečné zóně.
Levá strana je zrcadlovým obrazem strany pravé.
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Obálka – French door (198 × 267 mm)
+ křídlo levé (100 × 267 mm) + křídlo pravé (115 × 267 mm)

celá strana
(200 × 267 mm)

1/2 strany
(200 × 134 mm)

1/2 strany
(100 × 267 mm)

1/3 strany
(200 × 89 mm)

1/3 strany
(67 × 267 mm)

modul
(56 × 244 mm)

1/4 strany
(113 × 153 mm)

reklamní proužek
(200 × 20 mm)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Illustrator EPS, Photoshop EPS/TIFF, 
QuarkXpress a PageMaker. Všechny obrázky 
musí být uloženy ve formátu CMYK, 
s rozlišením 300 dpi, s rozložením inzerátu 
při tisku a ve skutečné velikosti, se všemi 
spojenými soubory a včetně fontů.
Skladování: Inzertní materiály jsou skladovány 
pouze jeden rok a nebude-li vyžádáno jinak, 
budou po této době skartovány.
Nátisky: Pro všechny inzeráty je vyžadován 
jeden zkušební barevný nátisk.
Doporučení pro ořezání: Ponechejte kolem 
inzerátu bezpečnou oblast 5 mm. Požadavky 
na ořezání specifikujte na inzertní objednávce. 
Nadpisy, které přesahují sloupce, musí být 
rozděleny mezi slova, nebo povoleny 5 mm 
do mezery mezi sloupci.

* Technický článek / Případová studie
Složení: stálé prvky – paginace stran, nadpis, perex, hlavní text, grafika, logo, podpis a adresa firmy. Délka textu je závislá na množství doprovodné grafiky, která je k textu dodána. Všeobecně platí, 
že:
• Strana je rozdělena na 6 modulů (2 × 3 = 6 modulů).
• Modul je buď grafika, nebo text o rozsahu 1 000 znaků.
• Nadpis a perex zpravidla zaujímají 1 modul.
• Logo a firemní vizitka zpravidla zaujímají 1 modul.
Příklad: Článek o rozsahu dvou stran s běžným nadpisem, perexem, logem a firemní adresou se třemi obrázky.
Dvě strany znamenají 12 modulů: 1 modul připadá na nadpis a perex, 1 modul na logo a firemní adresu, 3 moduly na grafiku.
Zůstalo 7 modulů pro samotný hlavní text:
7 modulů × 1 000 znaků = 7 000 znaků včetně mezer.
** Prezentace technologických novinek v sekci „Produkty”
Složení: název výrobce/distributora, nadpis/název produktu, obrázek produktu, text v rozsahu 1 300 znaků včetně mezer, internetová adresa.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE INZERCE
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Bannery i video

Banner Rozměr Cena za 1 sekci Doplatek za hlavní stranu

Leaderboard 728 × 90 10 000 5 000

SkyScraper (hlavně desktop) 336 × 600 7 500 3 500

BoomBox (desktop + mobil) 336 × 280 10 000 5 000

Doplatek za mobilní verzi x 50 % z ceny banneru x

Video* – 5 000 x

Články

Druh Popis Umístění Příklad Cena Čas

Firemní novinka
Nadpis, perex (200 znaků), obrázek (190 × 130), plná verze 
článku (3 000 znaků)

Sekce + hlavní 
strana

otevřít 5 000 neomezeně

Produkt
Název, perex (200 znaků), logo/obrázek (190 × 130), link 
na článek (3 000 znaků) nebo na firmení web

Sekce + hlavní 
strana

otevřít 3 500 neomezeně

Téma týdne / zvýraznění 
na hlavní straně

V běžném režimu zveřejňujeme články pouze v běžné 
sekci pro PR články s ohledem na budoucí SEO. Zvýraznění 
zásadně zviditelňuje pro běžné uživatele webu.

Hlavní strana – 
přední pozice

otevřít 5 000 min. 1 týden

Textová reklama se může zobrazovat v rotaci s jinými texty.

Reklama v newsletteru

Druh Popis Cena

Banner Leaderboard 750 × 100 5 000

Banner SkyScraper 160 × 600 4 000

Banner Middle 570 × 129 3 000

Top produkt Obrázek (100 × 100), perex (200 znaků), link, plná verze článku (3 000 znaků) 1 500

Téma měsíce Obrázek (100 × 100), perex (300 znaků), link, plná verze článku (3 000 znaků) 1 500

Prezentace produktu Obrázek (75 × 75), perex (200 znaků), link, plná verze článku (3 000 znaků) 1 000

Rozměry udány v pixelech. Akceptovatelné formáty: GIF, JPG, PNG (do 120 kB).

ON-LINE PROPAGACE A NEWSLETTERY NOVINKA
Od roku 2021 jsou veškeré objednávky vztaženy 
pouze na portál www.vseoprumyslu.cz. Zbývající 
portály budou během roku utlumeny či pozastaveny.

Rozměry jsou uváděny v pixelech. Akceptovatelné 
formáty: JPG, GIF, SWF (do 120 kB).
Bannery se zobrazují v rotaci s jinými. Rotace vždy 
po aktualizaci strany.
* Video je umisťováno na YouTube a prolinkováno 
na naší stranu.

Direct mail
HTML strana vyslaná čtenářům tištěné verze, plus 
dalším subjektům se zájmem o příjem jednotlivých 
vydání v této podobě.

Ceny jsou smluvní.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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Našim zákazníkům nabízíme ověřené propagační balíčky, v nichž jsme kromě níže uvedeného schopni navrhnout propagaci 
na míru každému zákazníkovi dle jeho preferencí. Propagace našimi informačními kanály je tou nejlepší reklamou pro nové 
produkty uváděné na trh, stejně tak však pro zvyšování povědomí o firmě a jejích stávajících produktech.

BALÍČEK TOP PRODUKT
Optimální řešení při zavádění nových produktů na trh pro podporu jejich prodeje.
Balíček obsahuje:
• Prezentaci produktu v jednom vydání časopisu v sekci „Produkty“
• Publikování informací o produktu v sekcích „Top Produkt“ nebo „Firemní novinky“ – včetně zvýraznění
• Umístění vybraného banneru na webových stránkách na dobu 1 měsíce*

CENA: 15 000 Kč

EFEKTIVNÍ BALÍČEK
Dokonalé řešení pro klienty, kteří plánují prezentaci prostřednictvím všech našich informačních kanálů během 
jednoho kalendářeního měsíce.
Balíček obsahuje:
• Umístění reklamy formátu 1/3 strany v jednom vydání časopisu
• Publikování informací o produktu v sekcích „Top Produkt“ nebo „Firemní novinky“ – včetně zvýraznění
• Umístění vybraného banneru na webových stránkách na dobu 1 měsíce*
• Umístění vybraného banneru v 1 vydání pravidelného redakčního newsletteru

CENA: 25 000 Kč

EFEKTIVNÍ BALÍČEK PLUS
Dokonalé řešení pro klienty, kteří plánují prezentaci prostřednictvím našich informačních kanálů během jednoho 
kalendářeního měsíce.
Balíček obsahuje:
• Umístění reklamy formátu 1/2 strany v jednom vydání časopisu
• Publikování informací o produktu v sekcích „Top Produkt“ nebo „Firemní novinky“ – včetně zvýraznění
• Umístění vybraného banneru na webových stránkách na dobu 1 měsíce*
• Umístění vybraného banneru ve 2 vydáních pravidelného redakčního newsletteru

CENA: 32 500 Kč

PROPAGAČNÍ BALÍČKY

Inzerce a bannery v časopisech

www.controlengcesko.com  CONTROL ENGINEERING ČESKO BŘEZEN/DUBEN 2020 | 25 

je příliš mnoho proměnných, více se projevují velká omezení 
vývoje binárních pravidel, která mají reprezentovat minulé zku‑
šenosti. Jak technologie postupuje, zatímco vývoj norem zaostá‑
vá, konstruktérům často nezbývá než předvídat budoucí situaci. 
To způsobuje, že přeceňují nebo podceňují nezbytné bezpeč‑
nostní funkce.

Výrobci mohou s těmito informacemi pracovat efektivněji, 
pokud rozšíří sadu nástrojů podporujících procesy zpracování 
dat a rozhodování. Vítané řešení mohou najít zejména ve formě 
umělé inteligence a  algoritmů strojového učení (ML). Systém 
umělé inteligence by mohl doporučit nové pokyny specifické pro 
daný systém a založené na případových studiích a výzkumných 
datech, jakmile budou k dispozici.

Strojové učení vynáší na světlo skryté korelace analýzou vel‑
kého množství dat a objevováním podkladových vzorců a tren‑
dů, které nejsou snadno patrné pomocí tradičních statistických 
nástrojů. Lidé mohou nacházet abstraktní modely vycházející 
z těchto korelací a provádět experimenty pro ověření, jak dobře 
tyto modely fungují.

Konstruktéři a technici se mohou opírat o inteligentní sys‑
tém, který je bude provádět navrhováním, a mít jistotu, že začle‑
ňují ty nejlepší přístupy a zůstávají co nejblíže požadovanému 
řešení.

Umělá inteligence je důležitá pro odstranění předsudků, 
které by mohly brzdit rozhodování. Protože paměť hraje velkou 
roli v tom, jak se mozek rozhoduje, dojmy odborníků z minu‑
lých zkušeností mohou vést k předpojatostem, což ovlivní, jak se 

vypořádají s novými situacemi. Odborník by také mohl pomi‑
nout, že chybí zásadní informace, nebo udělat chybu v tom, že 
začne s řešením koncového bodu už na začátku rozhodovacího 
procesu. Algoritmy strojového učení omezují tyto předpojatosti, 
protože dokážou najít vzorce v aktuálních datech a tyto vzorce 
pomáhají vyřešit konkrétní problém v rámci procesu, a to buď 
pomocí sady trénování pod dohledem, nebo výchozího bodu bez 
dohledu.

Výzvy představované daty
Hnací silou zavádění umělé inteligence do průmyslového 

zařízení je naprostá záplava bezpečnostních informací v dneš‑
ních výrobních závodech. Existuje tolik dat, že i zkušení pra‑
covníci mají problémy je všechna probrat a udržet – nemluvě 
o začínajících pracovnících, kteří právě nastupují do svého prv‑
ního zaměstnání ve výrobě. Díky tomu, že se stroje učí samy, 
mohou společnosti využít výkonný nástroj pro snižování rizik, 
jenž nabídne jak krátkodobé, tak dlouhodobé údaje o bezpeč‑
nostních požadavcích v měnícím se prostředí.

Vše, co se dnes využívá v bezpečnostních řešeních, je založe‑
no na tom, co se technici, operátoři a výrobci naučili z minulos‑
ti. V tomto smyslu se umělá inteligence příliš neliší. Ani lidé, ani 
algoritmy nezačínají tím, že neví nic o průmyslové bezpečnos‑
ti – my všichni si musíme poskládat kousky mozaiky z minulých 
zkušeností a aplikovat je na nové situace. Učíme se, co funguje 
a co nefunguje, a tyto znalosti využíváme pro budoucí rozhodo‑
vání. Umělá inteligence funguje stejným způsobem. CE

HOME OF INDUSTRIAL PIONEERS 

20. – 24. DUBNA 2020

  TRANSFORMACE JE
VŠUDE. SRDCE MÁ 
  ALE V HANNOVERU.

Již více než 70 let udáváme směr průmyslové transformace – 

inspirujeme a ukazujeme cestu dalšího vývoje. 

HANNOVER MESSE představuje svět  budoucnosti. 

Staňte se jeho součástí: hannovermesse.com #HM20

Napájecí konektory Murrelektronik
Napájecí konektory M12
Napájecí konektory M12 od 

Murrelektronik jsou kompaktní, a  přesto 
mají dostatečnou kapacitu pro přenos 
energie. Jejich devizou jsou malé rozmě-
ry a  vysoký výkon. Představují bezpeč-
né a snadno zapojitelné spoje pro lineární 
pohony, krokové motory a  pro napáje-
ní sběrnicových modulů. Jsou řešením 
v případech, kdy potřebujete zajistit vyso-
kou energetickou hustotu v  kompaktním 
prostoru.
• Standardní průmyslové spoje kódova-

né podle IEC 61076-2-111
– Kódování L pro DC napájecí aplika-

ce až 63 V / 16 A na pin
– Kódování T pro DC napájecí apli-

kace až 63 V / 12 A na pin
– Kódování S  a  K  pro AC napájecí 

aplikace až 630 V / 12 A na pin
• Sestavy napájecích kabelů zařazené 

v seznamech UL pro průmyslové stro-
je (PVVA – UL 2237)

• Stupeň krytí IP67
• Zalité v PUR bez obsahu halogenů
• Vhodné pro použití i  v  těch nejtvrd-

ších průmyslových aplikacích
• Integrovaná ochrana proti vibracím

MQ15
Konektor MQ15 má praktický systém 

rychlospojky, čímž se stává technologií 
rychlého připojení. Pro dosažení spoje 
se stupněm krytí IP67 stačí pouhé oto-
čení o  čtvrt otáčky. Šetří se tím čas (až 
80  %) během instalace. MQ15 je vhod-
ný pro asynchronní a  třífázové motory 
do 7,5 kW a hodí se pro rozvody napáje-
ní. K dispozici jsou také zásuvky, takže je 
možno instalovat spoje pomocí konekto-
rů MQ15 na již používané asynchronní 
a třífázové motory.
• 600 V AC/DC
• 6pólové (3 napájecí kontakty až 16 A, 2 

pomocné kontakty až 10 A, PE)
• Sestavy napájecích kabelů zařazené 

v seznamech UL pro průmyslové stro-
je (PVVA – UL 2237)

• Stupeň krytí IP67
• Vhodné pro použití i  v  těch nejtvrd-

ších průmyslových aplikacích
• Zalité v PUR bez obsahu halogenů
• K dispozici stíněné i nestíněné verze

Konektor M23
Spojte své servoregulátory s  pohony 

pomocí našich zalitých konektorů M23, 
které jsou dostupné se širokým rozsa-
hem specifikací kontaktů. Pro připojení 
servoregulátoru můžete volit mezi kabe-
ly s dvojitým nebo jednoduchým zakon-
čením, které jsou navrženy tak, aby 
splňovaly požadavky specifikací Siemens 
Sinamics. Kompletní program dodávek 
pro Siemens Sinamics z jednoho zdroje.
• Kompatibilní se systémy Siemens Sina-

mics S120 a Speedtec
• 6-, 8-, 12-, 17- nebo19pólové
• Stupeň krytí IP67
• Vhodné pro použití i  v  těch nejtvrd-

ších průmyslových aplikacích
• Plně zalité v PUR

Mini 7/8''
Napájecí kabely Mini (7/8") jsou 

osvědčenou volbou pro řízení napájení 
a  signálů, které se těší důvěře zákazní-
ků již celá desetiletí. Tyto kabely zapsané 
pod označením c(UL)us jsou průmyslo-
vým standardem v Severní Americe a po 
celá desetiletí byly používány po celém 
světě pro napájení komponent a zařízení. 
Tyto odolné kabely jsou vhodné pro při-
pojení senzorů, akčních členů a  mnoha 
dalších komponent.
• Kompletní sortiment stylů a konfigu-

rací hlavic konektorů
• Varianty konektorů v  rozsahu 3, 4 

nebo 5 pólů
• Široký sortiment výrobků v  růz-

ných barevných variantách opláštění 
a materiálů

• Varianta s  opláštěním kabelu z  TPE 
pro kabelové lávky

• Varianta s  opláštěním kabelu z  PUR 
bez obsahu halogenů

www.murrelektronik.cz

www.murrelektronik.cz

Přivedení 
napájení do 
vaší instalace 
nebylo nikdy 
jednodušší! 

Stroje a zařízení potřebují spoustu 
výkonu. Jak se instalační koncepce 
stávají sofi stikovanějšími, množství 
přístrojů v poli roste. Jsou vyžadována 
snadná řešení pro napájení stále 
hladovějších aplikací. Se standardi-
zovanými výkonovými konektory od 
Murrelektronik jde vše jednodušeji.

 Všechny články online: 
murrelektronik.online/vykonove-konektory 

Zde naleznete rozsáhlé informace
o nejnovějších trendech v oblasti 
výkonových konektorů.
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„Proč přejít na napájecí konektory M12 s kódováním L?

PI (PROFIBUS & PROFINET international) označila napájecí 

konektory M12 s kódováním L technologií budoucnosti. 

Přejděte na ně ještě dnes!“

1/2 strany

1/3 
strany

Bannery v newsletteru

LEADERBOARD

SKYSCRAPER

* Může se zobrazovat 
v rotaci s jiným.
Ceny jsou uvedeny 
bez DPH.

Články a bannery na webu
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KONFERENCE A SEMINÁŘE
ODBORNÁ SETKÁNÍ, KTERÁ ZNAMENAJÍ VÍCE
Takřka od svého úvodního vstupu na český trh v roce 2007 se Trade Media 
International intenzivně věnuje pořádání odborných setkání, která dnes 
nesou hromadné označení Semináře pro inženýry. Na  odborných akcích 
připravovaných pod hlavičkou naší firmy dochází ke  střetávání nabídky 
a poptávky investičních celků a řešení v jednotlivých průmyslových odvětvích. 
Kromě dodavatelů investičních celků vystupují na našich akcích také odborní 
řečníci a osobnosti z jednotlivých oborů a díky svým kapacitám a znalostem 
dokážou obohatit posluchače také o odborné znalosti a aktuální informace.

Přípravu seminářů netvoří pouze naše práce. Kromě organizačního zajištění 
se také snažíme porozumět daným trhům a  odvětvím, pro něž jsou akce 
určeny. Díky získaným znalostem a  spoluprací s  odborníky z  oboru jsme 
schopni připravovat akce, které budují pevné zázemí pro předávání cenných 
informací, utužování obchodních vztahů a  také vytváření nových kontaktů. 
Snažíme se, aby naše akce měly co možná největší přínos pro cílové publikum. 
Vybíráme přednášky nejenom zajímavé, ale také inspirativní, snažíme se 
zařazovat do  programu případové studie z  praxe, oslovovat pozoruhodné 
řečníky a veškeré výklady doplňovat také výstavkami, které skýtají možnost 
individuálního jednání a kontaktu přímo s produkty. 

Jako formu spolupráce vám aktuálně můžeme nabídnout spolupráci formou 
partnerství s možností prezentovat firemní řešení a  oslovit tak potenciální 
zákazníky.

Pokud se orientujete v problematice daného tématu a máte zájem vystoupit 
na semináři s nezávislou odbornou přednáškou, rovněž vám rádi poskytneme 
prostor.

V obou případech se kdykoliv můžete obrátit na organizátora akcí a informovat 
se o dalších možnostech.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na seminare@trademedia.cz.

www.konference-tmi.cz

SEZNAM AKTUÁLNĚ PLÁNOVANÝCH AKCÍ:

20
22

1.–3. února Roboty 2022 Hybridní konference Brno/on-line

30. března Úspory v průmyslu Konference Ostrava

7. dubna Priemysel 4.0 Konference Bánská Bystrica

17.–20. května AMPER TOUR Komentované prohlídky Brno, AMPER

18. května Prediktivní údržba Seminář Brno, AMPER

19. května Kybernetická bezpečnost Meet up Brno, AMPER

7.–8. června Digitální výroba 2022 Hybridní konference Praha/on-line

9. června Marketing 4 Engineering Meet up Praha

20. zari Potraviny 2022 Konference Olomouc

21. zari Farmacie 2022 Konference Olomouc

3.–7. října MSV TOUR Komentované prohlídky MSV Brno

4. října Vzestup mobilní robotiky Meet up MSV Brno

5. října Sustainability / Resilience 2022 Konference MSV Brno

6. října Plasty 2022 Konference MSV Brno

7. října IndusTRY - Vzdělávání 4.0 Konference & on-line popularizační projekt MSV Brno

3. listopadu Bezpečnost v průmyslu Konference Brno

15. listopadu Priemysel 4.0 Konference Nitra

1. prosince Forum údržby 2022 Hybridní konference Praha/on-line
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MOŽNOSTI PARTNERSTVÍ A ORIENTAČNÍ CENÍK
Díky získaným znalostem a  spoluprací s  odborníky z  oboru 

jsme schopni připravovat akce, které vytváří pevné zázemí pro 
předávání cenných informací, utužování obchodních vztahů 
a také vytváření nových kontaktů. Vybíráme přednášky zajímavé 
a  inspirativní, snažíme se zařazovat případové studie z  praxe 
a veškeré výklady doplňovat výstavkami, které poskytují možnost 
individuálního jednání a osobního setkání přímo s produkty.

Aktuálně vám můžeme nabídnout spolupráci formou partnerství 
s možností prezentovat dodávaná řešení a oslovit tak potenciální 
zákazníky. Níže uvádíme přehled plnění, které jsme z naší strany 
schopni poskytnout a orientační ceny.

Partnerství na konferenci Zlaté Stříbrné Bronzové Partner

Odborná přednáška v oficiálním programu 
konference

X X X  

Možnost přizvání vlastního zákazníka k představení 
firemního řešení v praxi

X X   

Poskytnutí výstavního prostoru X X  X

Umístění loga partnera na oficiálních materiálech 
semináře

X X X X

Vložení prezentace a elektronických propagačních 
materiálů na USB disk

X X X  

Přímá distribuce tištěných materiálů posluchačům X X   

Možnost použít tašky, propisky a bloky s logem firmy X    

Distribuce tištěných materiálů formou volného 
odběru

  X  

Seznam všech zúčastněných firem včetně kontaktních 
údajů

X X X X

Umístění reklamního roll-upu partnera v místě konání 
konference

X    

Umístění článku a banneru na web jednoho z našich 
časopisů (dle tématu)

X    

Orientační cena partnerství, CZK bez DPH 75 000 60 000 45 000 20 000
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WEBINÁŘE, HYBRIDNÍ KONFERENCE, LIVE STREAM…
BEFORE & AFTER COVID
Svět přešel do on-line režimu. Stále je jednou z forem, která vzhledem k situaci 
na trhu dominuje. Akceptujeme to. Sice věříme v sílu osobního setkání, ale 
umíme fungovat i v těchto režimech.

Všechno, co funguje, zkoušíme logicky integrovat do dřívějších projektů ve 
formě hybridních akcí, které budou budoucností oboru.

Zúčastněte se s námi některé z nich!

Sledujte náš kanál YOUTUBE a mějte přehled o nových vysíláních!

UKÁZKA Z NAŠÍ PRODUKCE

VARIANTA 1: Sponzorství redakčního webináře
• 30sekundové reklamní video v průběhu webináře
• Kontaktní údaje na všechny přihlášené posluchače
• Logo ve všech propagačních kanálech k webináři
• Odborná přednáška během webináře
• Možnost ovlivnit obsah webináře – diskuse k tématům
• Délka prezentace: 20 minut
• Maximálně 3 komerční řečníci
• Účast v závěrečné diskusi
Časové rozpětí celkem: 10.00–11.30 nebo 14.00–15.30

VARIANTA 2: One-on-One webináře
• 1 sponzor
• 1 téma
• 1 expert prezentující za společnost
• Minutové komerční video během webináře
• Kontaktní údaje na všechny přihlášené posluchače

• Logo ve všech propagačních kanálech k webináři
• Celostránková inzerce k webináře (vybraný časopis)
• Maximální čas prezentace: 45 minut

VARIANTA 3: Customizovaný sponzorský webinář
• 1 sponzor
• 1 a více témat
• Až 3 prezentéři
• 2 video reklamní spoty
• Kontaktní údaje na všechny přihlášené posluchače
• Logo ve všech propagačních kanálech k webináři
• Celostránková inzerce k webináři (vybraný časopis)
• Maximální délka prezentace: 90 minut

* POZNÁMKA: Všechny webináře budou archivovány 
po dobu 1 roku.

www.vseoprumyslu.cz

https://www.youtube.com/channel/UC6vxQlTkvYVM9Rj4PS_TakQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=CG9sxCPsAKo
https://www.youtube.com/watch?v=5_9icPjUPgQ
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PODCASTY Z NAŠÍ PRODUKCE
Podcast Vše o průmyslu vznikl ještě před jejich totální expanzí. Tato 

komunikační platforma vhodně doplňuje snahu o nezávislé odborné 
zpravodajství z průmyslu.

Podcast je virtuálně sdílený obsah, primárně mluveného slova, 
ale často doplňován také o  jeho video verzi. Dostupný je primárně 
v podcastových aplikacích, ale v tomto případě i s přímou podporou na 
www. vseoprumyslu.cz.

Nezávislé rozhovory, reportáže a  diskuze připravuje šéfredaktor 
časopisu a vedoucí vydavatelství Lukáš Smelík s důrazem na nestrannost 
a nekomerčnost vlastního obsahu.

Nekomerční, ale s přiznanou reklamou
I přes snahu o nezávislost i tento projekt vítá podporu partnerů. Vždy však pouze v podobě přiznaného 

partnerství epizody. Chcete vědět, jak využít moderního kanálu i pro vaši propagaci? Kontaktujte nás.

https://www.vseoprumyslu.cz/inspirace/podcasty/robert-opletal-digitalni-transformace-s-nadsenim.html
https://www.youtube.com/watch?v=vqeeS-gshYU&feature=youtu.be
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Máte zájem pro své zákazníky uspořádat seminář nebo rovnou celou 
konferenci, na které byste je seznámili s novinkami ve vašem portfoliu, ale 
nemáte čas zabývat se organizací a s ní spojenou agendou? Přesně proto je 
zde naše služba „Semináře na  míru“, dle vašich požadavků zorganizujeme 
celou akci za vás, ať už se jedná o jeden seminář či sérií školení.

Dle vašich požadavků jsme schopni převzít organizační část akce, zajistíme 
přípravu doprovodného programu či exkurze, navíc jsme schopni zajistit 
i  marketingovou a  grafickou podporu (navazování mediálních partnerství, 
tiskové zprávy, inzerce, fotoreporty, videoreporty apod.).

AKCE NA MÍRU
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Komentované prohlídky jsou moderním způsobem návštěvy veletrhu 
a přináší aktuální přehled vystavovaných novinek a praktických ukázek. To vše 
na místě a bez čekání, díky expertovi na každém stánku, který je připraven 
podat informace rychle a uceleně. Komentované prohlídky jsou navíc rozděleny 
dle témat pro zájemce o údržbu, automatizaci či robotiku.

TENTO NOVÝ KONCEPT 
NÁVŠTĚVY VELETRHU JSME JIŽ 

VYZKOUŠELI NA VELETRHU AMPER 
A VELETRHU MSV

VELETRŽNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

http://www.ampertour.cz
http://www.msvtour.cz
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Koncepce řešení s  pojmenováním Remote marketing ve  spolupráci se 
zkušenostmi společnosti Trade Media International s. r. o. představuje jediné 
externí řešení B2B marketingu pro průmysl. Bohaté zkušenosti s průmyslovým 
trhem a  zejména specifickým chováním zákazníků umožňuje stanovovat 
marketingovou strategii a  dohlížet na  její precizní plnění pomocí dílčích 
nástrojů moderního marketingu.

Remote marketing – víc než reklamní agentura
• Soustřeďujeme se výhradně na průmyslový trh
• Známe své publikum
• Známe zkratky jako PLC, poznáme rozdíl mezi roboty a roboty
• Nenabízíme, co nechcete
• Ptáme se, co aktuálně potřebujete

NAŠE ŘEŠENÍ
Naše řešení Remote marketingu představuje unikátní spojení, které je na míru šité dodavatelům produktů a služeb pro 
průmyslové podniky. Pomáháme podnikům, aby se soustředily na své primární cíle podnikání, a sami za ně hledáme správné 
nástroje, kterými jich mohou dosáhnout. Poznáte, že cesta k zákazníkům nikdy nebyla snazší.

Sice zatím neumíme zařídit hlídání Vašich dětí, ale dokážeme Vám pomoci ve všech otázkách propagace, marketingu 
a přidružených disciplín. Máme rádi všechny „čtyři P“, ale nebudeme lhát, že naší specializací je vše pojící se s PROPAGACÍ.

Naše první schůzka nebude začínat nabídkou, ale otázkou: Co pro Vás v oblasti marketingu můžeme udělat? Případně 
můžeme společně určit, kde můžeme adekvátně pomoci. Přeci jen má každý klient jiné požadavky.

UŠETŘI ČAS!
Koncepce Remote marketing si klade za cíl ušetřit klientům dvě základní 
veličiny, které se točí kolem každého marketingového oddělení – čas 
a peníze.
Čas můžete ušetřit již nyní. Vše, co stačí, abyste se dozvěděli o službě 
Remote marketing, je vyplnit jednoduchý formulář na webu www.
remotemarketing.cz. Náš pracovník se s Vámi následně spojí a domluví 
si ideální čas, v němž Vám telefonicky nebo osobně představí, jak právě 
Vám můžeme pomoci.
A úspora peněz? Ne nadarmo se říká, že čas jsou peníze…

Abychom byli konkrétní, vybíráme několik bodů naší obvyklé nabídky:
• Sestavování marketingové a komunikační strategi
• Zajištění externí a interní komunikace společnosti
• Komplexní provádění event marketingu

• Budování značky na internetu
• Grafické zajištění marketingových a propagačních aktivit
• Služby vlastního překladatelského centra

REMOTE MARKETING – B2B PROFESSIONAL – SPECIALISTÉ PRŮMYSLOVÉHO MARKETINGU
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