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Celý řetězec je ukončen zakončovacím rezis-
torem. Adresace každého jednotlivého pří-
stroje SmartWire-Darwin se vykonává auto-
maticky při stisknutí tlačítka na komunikační 
bráně v pořadí, ve kterém jsou namontovány.

Pro správný návrh jednotlivých kompo-
nent a příslušenství a pro správné naprojekto-
vání sítě SmartWire-Darwin se používá kon-
figurační software SWD-Assist. Pomocí to-
hoto softwarového nástroje mohou být přesně 
podle aplikace vytvořeny soubory GSD pro 
Profibus DP s popisem přístrojů. Takto vytvo-
řený soubor se integruje do celého programu 
ve standardním uživatelském programovacím 
prostředí. Vložení brány Smart Wire-Darwin 
do programu standardního PLC je rovněž 
bezproblémové. Zapojení se týká pouze kon-
figurace řízení, nikoliv samotného uživatel-

ského programu, čímž se usnadní a zrychlí 
přechod na technologii SmartWire-Darwin 
také v oblasti programování samotného PLC.

SmartWire-Darwin snižuje ve značné mí-
ře náklady na připojování vodičů a pomáhá 
ušetřit náklady v celkovém výrobním řetězci 
od návrhu, přes konstrukci či programování 
a zprovoznění až po opravy.
Výhody systému:
o účinné plánování a návrh,
o bezporuchová montáž a propojování,
o rychlé uvedení do provozu,
o pohodlné ovládání,
o údržba pomocí přímé diagnostiky,
o snadná možnost rozšíření.

Další informace lze získat na adrese:
http://www.EatonElektrotechnika.cz
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Eaton v ČR
Společnost Eaton Elektrotechnika, s. r. o., 

je dceřinou společností koncernu Moeller 
patřící do skupiny Eaton. Zabývá se výro-
bou přístrojů pro domovní a průmyslové in-
stalace a přístrojů pro distribuci elektrické 
energie.

Společnost vstoupila 
na český trh v roce 1993, 
jako součást koncer-
nu Felten & Guilleau-
me, který se pozdě-
ji sloučil s koncernem 
Moeller. V roce 2008 
získal koncern Moeller 
nového vlastníka – spo-
lečnost Eaton Corpora-
tion – a zahájil začle-
ňování do jeho struktur. 
K 1. září 2009 došlo 
k přejmenování společ-
nosti Moeller Elektro-
technika na Eaton Elek-
trotechnika. Firma má 
dvě obchodní kancelá-
ře – jednu v Praze, ta je zapsána jako síd-
lo společnosti, a druhou v Ústí nad Orlicí.

Významnou součástí společnosti Moeller 
je výrobní závod v Suchdole nad Lužnicí, 
kde se vyrábí malé domovní jističe, proudo-
vé chrániče a domovní rozvodnice pro celý 
koncern. Suchdolský závod je zodpovědný 
za výrobu těchto skupin výrobků jako cel-
ku, včetně vývoje nových produktů. Na vy-
budování závodu, který se rozprostírá v are-
álu o ploše 50 000 m2, bylo firmou dopo-
sud proinvestováno více než 650 mil. Kč. 
Se svými 1 000 pracovníky se firma řadí 
k nejvýznamnějším zaměstnavatelům Jiho-
českého kraje.

Významnou roli v rámci koncernu na-
plňuje také distribuční a skladové centrum 
BDC v Pohořelicích u Brna, které zajiš-

ťuje dodávky celého sortimentu produktů 
Moeller zákazníkům v České republice a ze-
mích střední a východní Evropy.

Společnost Eaton Elektrotechnika je 
kromě obchodu v České republice odpo-

vědná za obchodní aktivity koncernu ve 
státech bývalého SSSR a bývalé Jugoslá-
vie. Tyto realizuje buď prostřednictvím za-
ložených dceřiných společností (Slovensko 
1998, Ukrajina 2002, Rusko 2004, Lotyš-
sko 2008), obchodních zastoupení (Kaza-
chstán 2008), nebo prostřednictvím part-
nerských firem.

Podstatnou část svých výrobků společ-
nost Eaton Elektrotechnika vyváží do zemí 
Evropské unie. Díky svým zahraničním ob-
chodním aktivitám se společnost profiluje 
na žebříčku nejdůležitějších exportérů Čes-
ké republiky. Společnost je také generálním 
partnerem extraligového hokejového klubu 
HC Eaton Pardubice, který se stal mistrem 
extraligy 2010.
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