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 3D kino v obývacím pokoji
V budoucnu už filmoví fanoušci nebudou 

muset utrácet peníze za lístky do kina – s no-
vým  projektorem  DLP  Sharp  XV-Z17000 
mohou být nyní nejnovější filmy promítány 
v té nejlepší kvalitě na stěny jejich domovů, 
a to dokonce i ve 3D. Nový model nabídne 
obraz v plném HD rozlišení (1 920 × 1 080 
bodů),  s vynikajícím kontrastním poměrem 
40 000 : 1 a jasem 1 600 lm.

Pro vnímání prostorového obrazu potře-
bují diváci aktivní brýle, které jsou synchro-
nizovány se zařízením. Dvoje tyto brýle jsou 
součástí  standardního  vybavení  projektoru 

Sharp XV-Z17000. S dvojicí vstupů HDMI 
1.4  je  model  plně  připraven  ke  3D  využi-
tí. Projektor má také vstup RS-232C pro in-
tegraci do současných domácích kin. Sharp 
XV-Z17000 poskytuje množství  funkcí,  ale 
především  je v mnoha ohledech ekonomic-
ký. Například 250W žárovka projektoru má 
v úsporném režimu životnost 3 000 h a díky 
hlučnosti pouhých 23 dB při provozu je pro-
jektor velmi tichý.
[Tiskové materiály Sharp.]

 Nechte Váš dům zazářit!
Nová nastavitelná nástěnná venkovní sví-

tidla společnosti Osram z řady Noxlite osvět-
lí  jakoukoliv  vněj-
ší část domu: vcho-
dové  dveře,  terasy, 
balkony,  schodiště 
nebo  temná  zákou-
tí.  Vnější  osvětle-
ní  zvýší  nejen  bez-
pečnost,  ale  i  po-
hodlí. Není třeba se 
bát ani velkých účtů 
za elektrickou ener-

gii.  Svítidla  Noxlite  jsou  díky  technologii 
LED energeticky nenáročná (příkon 6 nebo 
8 W), navíc odolná proti povětrnostním vli-
vům (krytí IP44). Při koupi si lze vybírat va-
rianty se senzory pohybu, se senzory denního 
světla a z různých tvarů či provedení.
[Tiskové materiály Osram.]

 Ochrana citlivých dat na monitoru pro-
ti zvědavcům

Každý, kdo pracuje s citlivými informace-
mi, by si měl chránit nejen samotný počítač, 
ale také jeho monitor. Zvědavé oči spolusedí-
cích v kavárně, restauraci, v dopravních pro-
středcích, na veřejných prostranstvích, v ote-
vřených kancelářích nebo i klientů finančních 

institucí na přepážkách si totiž mohou během 
chvilky na displeji snadno přečíst klíčová data 
a následně je jakkoliv zneužít.

Pohledům zvědavců se přitom lze snadno 
bránit, stačí na displej notebooku nebo mo-
nitor  stolního  počítače  nasadit  privátní  filtr 

od firmy 3M, fólii, 
která  je  z  přímé-
ho pohledu napro-
sto průhledná, ale 
pro spolusedícího 
vedle  zcela  tma-
vá  či  zlatá  (v  zá-
vislosti  na  typu 
filtru).  Manipula-
ce s privátním fil-

trem je rychlá a jednoduchá. Lze ho snadno 
nasadit  i  sejmout, aby bylo možné v přípa-
dě potřeby obsah monitoru ukázat i někomu 
dalšímu. Filtr se upevňuje speciálními úchy-
ty,  které  nijak  nenarušují  mechanismus  za-
vírání víka notebooku. Privátní filtry od 3M 
existují  ve  všech  možných  rozměrech  pro 
monitory stolních počítačů, notebooky, net-
booky či tablety.
[Tiskové materiály 3M.]

 Dejte šanci novým technologiím
Ukončení výroby 60W žárovek v Evrop-

ské  unii  k  1.  září  2011  je  dobrá  příležitost 
k  tomu,  abychom  pustili  do  svého  života 
moderní  techniku.  Společnost  Philips,  jed-
nička  na  světovém  trhu  osvětlovací  techni-

ky, nabízí široký sor-
timent  produktů  za-
ložených  na  třech 
hlavních  technologi-
ích:  halogenové  žá-
rovky, kompaktní zá-
řivky  nebo  světelné 
zdroje na bázi LED.

Společnost  Phi-
lips  je  světovou  ve-
doucí  firmou  ve  vý-
voji LED světelných 
zdrojů.  Díky  využi-
tí  této moderní tech-

nologie  nabízí  světelné  zdroje  řady  Master 
LEDbulb tvaru podobného klasickým žárov-
kám, s úsporou 80 % energie a až 25 000 h 
provozu  v  případě  12W  modelu.  světel-
né  zdroje  LED  poskytují  okamžitý  náběh 
na plný výkon a naprostou kontrolu nad tep-
lotou světla. Navíc při použití různých barev-
ných variant osvětlení LED je možné dosáh-
nout velmi zajímavých a kreativních efektů 
při osvětlení prostorů.
[Tiskové materiály Philips.]

 TES vyvinul jedinečné technické řešení 
lepení permanentních magnetů

Společnost TES Vsetín, a. s., zapsala užitný 
vzor na lepení permanentních magnetů generá-
torů určených pro větrné elektrárny. Konstruk-
téři společnosti využili známá řešení připev-
nění permanentních magnetů na paket rotoru, 
avšak vhodnou kombinací specifických fixač-

ních materiálů výrazně zkvalitnili parametry 
takto navrženého elektrického stroje.

Technické  řešení  spočívá  v  konstruk-
ci  připevnění  permanentních  magnetů  pří-
mo na kotoučové plechy paketu rotoru. Po-
žadavkem  je  dosažení  maximálního  výko-

nu a co nejvyšší účinnosti při zachování co 
nejmenší hmotnosti stroje. Využití je zejména 
u synchronních elektrických strojů o výkonu  
0,5 až 5 MW s velkou účinností. Toto řešení 
je také možné použít tam, kde je třeba bez-
pečně připevnit permanentní magnety na ne-
sourodé materiály.
[Tiskové materiály TES.]

 Bezdrátové řízení velkých komerčních 
budov

Společnost  Eaton  Elektrotechnika,  prů-
myslový výrobce širokého spektra produktů, 
představil výrazně vylepšenou verzi softwa-
ru Eaton MRF 2.0. Ta přináší soubor nových 

užitečných funkcí pro automatické řízení bu-
dov  systémem  Xcomfort.  Především  je  to 
možnost bezdrátového ovládání osvětlení, ří-
zení vytápění nebo chlazení větších komerč-
ních budov, mj. penzionů, hotelů, administra-
tivních a kancelářských objektů nebo nákup-
ních center. Mezi velkým množstvím nových 
funkcí pro zjednodušení a zrychlení konfigu-
race systému je i přenos funkcí z virtuálních 
přístrojů na ty reálné, tisk zvolených funkcí 
pro investora či možnost využít datovou ko-
munikaci prostřednictvím ethernetového ka-
belu. Velkou  výhodou  je  umístění  přístrojů 
do pater či budov a jejich skupinové ovládání.

Grafický  software  MRF  2.0  je  uživatel-
sky  přívětivý  nástroj  určený  ke  konfiguraci 
a aktivování rozšířených funkcí bezdrátového 
systému automatického řízení budov značky 
Xcomfort. Verze MRF 2.0 CZ nyní poskytu-
je rozšířené možnosti, požadované především 
v komerčních budovách. Funkce potřebné pro 
domácnosti a obytné domy přitom zůstávají 
integrovány i v nové verzi MRF.
[Tiskové materiály Eaton.]
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 Ochrana sluchu – komunikace, pohod-
lí, kompatibilita

Společnost Kimberly-Clark Professional, 
vedoucí firma na trhu s výrobky pro ochra-
nu  zdraví,  bezpečnost  a  hygienu  v  pracov-
ním  prostředí,  přináší  několik  zjištění,  tipů 

a  rad  zaměstnava-
telům  a  pracovní-
kům  zodpovědným 
za  oblast  BOZP, 
jak efektivně elimi-
novat  rizika  hluku 
na pracovišti a mo-
tivovat  zaměstnan-
ce  k  používání  ná-
ležité  ochrany  pro-
ti poškození sluchu.

Obrovské množ-
ství  zaměstnanců  je 

každý den vystaveno rizikovému hluku na pra-
covišti. Rozhodně však nelze říct, že by každý 
z nich nosil náležitou ochranu proti poškození 
sluchu. I proto je ztráta sluchu způsobená vli-
vem zaměstnání jednou z nejčastějších nemo-
cí z povolání. I přesto však zůstává vybavenost 
náležitými pracovními pomůckami, tak, jak je 
stanovena zákonem, významným problémem. 

Nejlepší pomůcka na ochranu sluchu je ta-
ková, která je pohodlná a již pracovníci aktiv-
ně používají při své práci. Zaměstnavatel by 
měl svým zaměstnancům umožnit volit ze ši-
rokého spektra pomůcek pro ochranu sluchu.
[Tiskové materiály Kimberly-Clark.]

 Nový senzor pro detekci úniku kapaliny
Panasonic Electric Works přichází s novou 

řadou senzorů určených pro detekci úniku ka-
paliny. Senzory SQ4 jsou k dispozici ve va-
riantě Standard pro vodu a v odolné variantě 
pro detekci chemických látek.

Jde o první senzor netěsnosti pro průmys-
lové  použití  (k  dis-
pozici  ve  variantě 
PNP i NPN s otevře-
ným  konektorem), 
který  při  použití 
bez  řídicí  jednotky 
vyhoví  Categorii  1, 
PLe, SIL 1. Při po-
užití řídicí jednotky, 
ke  které  lze  připo-
jit  až  čtyři  senzory, 

se podle ČSN EN ISO 13849-1:2008 dosáh-
ne v bezpečných aplikacích až hodnot Cate-
gorie 4, Ple, SIL 3. Každý jednotlivý senzor 
detekuje dvě úrovně množství úniku tekutiny 
a na základě oddělených výstupů lze přiřadit 
akci pro každou z variant (malá netěsnost – 
varování, velká netěsnost – zastavení  stroje 
apod.). Kromě výstupních signálů je možné 
připadnou detekci sledovat na signalizačních 
LED, umístěných v krytu senzoru.

Senzory najdou uplatnění při výrobě LCD, 
polovodičů, solárních panelů a v dalších apli-
kacích, kde je tekutina využívána jako chla-
dicí nebo čisticí médium.
[Tiskové materiály Panasonic Electric Works.]

 Zabavené padělky ložisek SKF byly zni-
čeny

V roce 2009 bylo během rozsáhlé razie za-
baveno Policií ČR třicet tun padělaných loži-
sek SKF a dalších výrobců. Součástí této ra-
zie bylo  zajištění  příchozího kontejneru pa-

dělaných ložisek 
Celním  úřadem 
Kladno.

V   č e r v n u 
2011  byla  pa-
dělaná  ložiska 
z tohoto kontej-
neru protokolár-
ně zlikvidována. 
Ložiska malých 

průměrů byla rozdrcena. Ložiska větších prů-
měrů byla znehodnocena autogenem tak, aby 
nemohlo dojít k použití nebo opravě  těchto 
potenciálně nebezpečných výrobků.

Padělky  ložisek  renomovaných  výrobců 
jsou v současné době na trhu stejně obvyk-
lé jako každé jiné zboží, které se stalo před-
mětem obchodu nepoctivých prodejců. Ná-
sledky použití těchto dílů neznámého půvo-
du, neznámé kvality zpracování či použitých 
materiálů mohou být fatální. Možné násled-
ky  nečekaného  selhání  těchto  součástí  jsou 
i v této době, zejména u běžných spotřebitelů, 
stále ještě podceňovány. Problematika paděl-
ků ložisek spojila významné světové produ-
centy ložisek v boji proti tomuto fenoménu.
[Tiskové materiály SKF.]

 Teplo a energie pro padesát pět tisíc do-
mácností

Přibližně 55 000 brněnských domácnos-
tí zásobuje od léta 2011 teplem a elektrickou 
energií zrekonstruovaná spalovna komunální-
ho odpadu SAKO v Brně. Rekonstrukce pro-
vozu v hodnotě 94,2 mil.  eur  trvala  tři  roky 
a jihomoravská metropole díky ní získala nej-
modernější technologie pro likvidaci odpadu, 
které významně přispějí k dalšímu zlepšení ži-
votního prostředí v moravském regionu. Re-
konstrukce byla provedena konsorciem společ-

ností Siemens a CNIM. Siemens do projektu 
dodal řídicí systém, elektrickou část, generá-
tor a parní turbínu o výkonu 22,7 MW, vyvi-
nutou a vyrobenou v brněnském závodě Sie-
mens. Kapacita  spalovny se po  rekonstrukci 
zvýšila na dvojnásobek, ročně zde bude ekolo-
gicky zlikvidováno až 224 000 t odpadu. V br-
něnském závodě společnosti Siemens jsou vy-
ráběny turbíny pro elektrárny, teplárny a spa-
lovny po celém světě.
[Tiskové materiály Siemens.]
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