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referáty

Kopos – Bezpečný podnik

Kopos Kolín získal certifikát Bezpečný podnik v roce 2011 již po-
čtvrté za sebou. Slavnostně byl předán v Opavě za přítomnosti zástup-
ců vyhodnocených podniků, představitelů ministerstva práce a soci-
álních věcí a Státního úřadu inspekce práce.

Provozy průmyslové výroby s se-
bou přinášejí nebezpečí pracovních 
úrazů. Předcházet úrazům zname-
ná vytvářet zásady bezpečné výro-
by a provozu, dbát na jejich dodržo-
vání, stanovovat metodiku a obsah 
proškolování osob.

„Opakované převzetí certifikátu 
Bezpečný podnik pro nás znamená 
potvrzení toho, že sepětí bezpečnos-
ti a ochrany zdraví při práci se živo-
tem podniku se již stalo skutečností 
a je součástí života naší společnos-
ti. V naší společnosti jsme si vědo-
mi toho, že to jsou právě lidé, kteří 
tvoří jádro podniku. Vážíme si našich 
zaměstnanců a vytváříme pro ně pří-

jemné, bezpečné, kulturní pracovní prostředí, které přináší pracovní 
pohodu, a tak přispívá k větší efektivitě a produktivitě práce. Důka-
zem toho jsou investice do nových výrobně-administrativní hal, nákup 
moderních technologií stejně jako firemní program podpory zdraví,“ 
říká generální ředitel Ing. Josef Vavrouch.
[Tiskové materiály Kopos.]

Eaton Technology Road Show Europe

Eaton’s Electrical Sector, jeden z předních výrobců komponent pro 
elektrotechniku a automatizaci, společně s Eaton Hydraulics uvádí 
celoevropskou putovní výstavu Řešení od štíhlé konektivity ke štíhlé 
automatizaci. Eaton Road Show bude putovat Evropou od října 2011 

do konce roku 2012 a představí 
přímo zákazníkům množství růz-
ných inovovaných produktů pro 
stavbu strojů a systémů.

Eaton Technology Road Show 
Europe zazáří jako ohňostroj nejvý-
značnějšími produkty a klíčovými 
technologiemi, které nastavují mě-
řítka efektivity a udržitelnosti, při-
čemž současně zajišťují velký vý-

kon, spolehlivost, bezpečnost a uživatelskou přívětivost. Vystaven bude 
všestranný sortiment, skládající se z produktů a služeb pro rozvod ener-
gie a její kvalitu a pro průmyslovou automatizaci v oboru stavby stro-
jů určenou pro OEM i pro koncové zákazníky. Sortiment zahrnuje vše 
od spouštěčů motorů MSC, ochranných výkonových jističů pro motory 
PKE s elektronickou ochranou proti přetížení, přes flexibilní automati-
zační zařízení a bezpečnostní zařízení splňující nejpřísnější požadavky, 
nebo řešení pro optimalizaci energie až po elektrohydraulická zařízení.

Každý, koho Road Show zaujme, dostane příležitost získat na místě 
rozsáhlé informace. Termíny a zastávky autobusu Expoliner na Road 
Show mohou zájemci získat prostřednictvím místních obchodních 
kanceláří firmy Eaton.
[Tiskové materiály Eaton.]

Nové 2kanálové
scopemetery Fluke
•	 šířka	pásma	60	až	200	MHz
•	 vzorkovací	frekvence	až	2,5	GS/s	
•	 rychlá	diagnostika	průmyslového	strojního	 	
	 vybavení,	automatiky,	řídicích	prvků	procesů	 	
	 a	výkonové	elektroniky
•	 třídimenzionální	testování	průmyslových	systémů
•	 CAT	III	1000V/CAT	IV	600V
•	 IP	51	umožňuje	práci	v	prašném		 	 	
	 a	vlhkém	prostředí
•	 izolované	USB	porty	
•	 8hodinová	výdrž	baterie
•	 frekvenční	analýza	signálů	pomocí	FFT
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  InteliPro – nová pokročilá jednotka 
síťových ochran od firmy ComAp. Ex-
perti firmy ComAp v tomto roce vyvinu-
li novou jednotku síťových ochran Inteli-
Pro. Jde o pokročilou jednotku elektric-
kých ochran, která je určena zejména pro 
komplexní ochranu technologických cel-
ků výroby elektrické energie a jejího vy-
vedení do rozvodné sítě. Flexibilní kon-
cept jednotky umožňuje přizpůsobit ji in-

dividuálním 
potřebám 
v konkrét-
ním mís-
tě rozvodné 
sítě. Při po-
ruše sítě In-
teliPro od-

pojí zdroj, který generuje elektrickou ener-
gii. Tím zdrojem může být fotovoltaická 

nebo vodní elektrárna, větrná turbína, ge-
nerátor či kogenerační jednotka. InteliPro 
ochrání nejen zařízení a jeho připojení, ale 
především samotnou síť a její spotřebitele. 
Kdyby totiž během poruchy byla dodávána 
energie, hrozí značné škody při poškoze-
ní elektrických zařízení. InteliPro tak nejen 
střeží rozvodné sítě, ale je zejména ochra-
nou investic uživatele.
[Tiskové materiály ComAp.]
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