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Profil AURA a.s.

Spoleènost AURA a. s. byla založena v roce 
1995. Vznikla spojením hned nìkolika 
renomovaných firem, pùsobících øadu let 
na poli prùmyslové diagnostiky a elektroniky. 
Ve velmi krátké dobì po svém vzniku se 
AURA a.s. stala jedním z nejvìtších výrobcù 
senzorù a pøístrojù pro technickou 
diagnostiku v Evropì.    

Hlavní sídlo spoleènosti je v Milevsku. Zde 
najdete vedení spoleènosti, obchodní tým a 
celé výrobní, projekèní, logistické a 
administrativní zázemí. Další klíèovou 
souèástí AURA a.s. je Výzkumné a vývojové 
centrum pùsobící v Praze.   

V prùbìhu naší èinnosti se stále výraznìji 
potvrzuje správnost základní firemní 
strategie, která spoèívá v orientaci na øešení 
zákaznických potøeb pomocí vlastního vývoje 
špièkových výrobkù a technologií. Vysoká 
kvalita poskytovaných služeb a výrobkù je 
hlavní filosofií spoleènosti, a je podložena 
množstvím získaných certifikátù.   

Naše spoleènost splòuje již øadu let nároèné 
podmínky certifikace ISO 9001, a to nejen 
v rámci ÈR, ale i v rámci svìtové certifikaèní 
sítì IQ-net. Mezi další dosažené standardy 
patøí, napøíklad, nároèná certifikace produktù 
pro prostøedí s nebezpeèím výbuchu – ATEX 
a také prestižní certifikace produktù 
pro armádní i civilní leteckou techniku.
  
Exportní politika firmy   
AURA a.s. pùsobí na zahranièních trzích 
prakticky od svého založení. Zpoèátku byla 
naše role spíše rolí subdodavatele, dnešní 
aktivity zahrnují již vlastní dodávky 
technologií a technologických uzlù i prodej 
jednotlivých produktù prostøednictvím 
regionálních distributorù. 
K tradièním odbìratelùm ze zemí bývalého 
„východního bloku" pøibyly trhy Blízkého 
východu a další oblasti jak na západ, tak na 
východ od ÈR.  

  

www.auranet.cz
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Zamìøení èinnosti  

Nabídka vlastních výrobkù a možnost 
vývoje nových prostøedkù “na klíè”, tvoøí 
základ pro spolupráci na projektech 
našich zákazníkù.
Poskytujeme komplexní služby v oboru 
technické diagnostiky sledování 
toèivých strojù. Naše dlouhodobé 
zkušenosti s vibraèní diagnostikou jsou 
výhodou i pro Vás.

Dodávky kusových výrobkù:
Snímaèe vibrací (absolutní, relativní, 
seismické)
Snímaèe ostatních velièin
Snímaèe síly a kroutícího momentu
Indikátory labilního stavu ventilátorù
Monitory provozu strojù
Monitory vibrací strojù
Øídicí a diagnostické systémy
Komunikaèní systémy, atd.

Aplikace - základní oblasti:
Strojírenství, prùmyslové aplikace
Plynové a parní turbíny
Vibraèní dopravníky
Letectví  
Automobilový prùmysl
Energetika, vèetnì OZE
Tìžba a zpracování ropy a plynu
Stavební prùmysl
Farmacie
Ekologie
Chemický prùmysl

Systémy vìtrání (tunelù, dolù, atd.)
Øízení systému zákotlí
Systémy odsiøování  
Øídicí systémy pro odprášení
Diagnostika poškození ventilù
PLC a operátorská pracovištì



Vibraèní diagnostika

Základní nabídka služeb:

- návrh technického øešení
- zpracování projektové dokumentace
- poradenství a návrh individuálního 
  øešení  
- provádìní pravidelných/mimoøádných   
  mìøení 
- on line monitoring stavu zaøízení  
- zpracování protokolù z mìøení
- vyhodnocení mìøených parametrù
- analýza stavu zaøízení 
- sledování stavu ložisek 
- archivace namìøených dat
- vytváøení trendù
- zpracování doporuèení, atd. 

- pøenosné mìøicí pøístroje
- trvalé systémy monitoringu
- vlastní technologie (výzkum, vývoj, 
  výroba)

Cílem vibraèní diagnostiky je:

- detekce vad již v raném stádiu 
- pøedcházení tìžkým haváriím,  
  poškození strojù a zaøízení, a 
  omezováni jejich pøípadných následkù
- ochrana zdraví a životù osob
- snížení nákladù na opravy
- prevence neplánovaných odstávek
- zamezení eventuálnímu rozvoji 
  závad, které by mohly vést k velkým 
  ekonomickým ztrátám

www.auranet.cz



Vibraèní diagnostika / snímaèe

Pøevaha, umožòující naší spoleènosti 
poskytovat široké spektrum služeb, vychází 
z dlouhodobých zkušeností s výrobou 
prostøedkù technické diagnostiky, a zejména 
podpory, kterou pøedstavuje vlastní výzkum a 
vývoj. To nám také umožòuje nabízet 
zákazníkùm i specifická øešení jejich 
problémù. 

AURA a.s. vyrábí akcelerometry pro snímání 
vibrací v bìžných i tìžkých prùmyslových 
podmínkách, speciální vibraèní èidla (èidla 
ochrany objektù - otøesová èidla urèená k 
umístìní do sloupkù plotu a signalizaci 
násilného vniknutí do objektu), a jiné.

Pøíslušenství akcelerometrù - propojovací 
kabely, ochranné hadice, kabelové spojky, 
magnety.

www.auranet.cz

Tabulka - snímaèe vibrací a jejich základní charakteristiky



Technologické celky

AURA a.s. také zajiš�uje komplexní 
dodávky technologických celkù. 
Typické jsou dodávky pro energetiku, 
strojírenství, tìžbu a zpracování ropy a 
zemního plynu, ostatní dùlní èinnost, 
atd.

Pøíklady komplexních dodávek:
1. Systémy zákotlí  filtrace, ventilátory, 
doprava odpraškù, elektro, øízení 

2. Systémy èistìní spalin a prùmyslová 
filtrace látkové, elektrostatické a mokré 
odluèovaèe

3. Prùmyslová ventilace systémy 
vìtrání s axiálním a radiálním 
ventilátorem

4. Kouøové a pomocné ventilátory pro 
energetiku

5. Dùlní vìtrací systémy ventilátory, 
klapky, mìøení, øízení, napájení, 
mìnièe

5. Energetické zdroje, dieselagregáty a 
plynové motory do 16 MW jednotlivì 
nebo sestavy skupin

6. Kogeneraèní energetické zdroje 
diesel a plynové

7. Energetické zdroje biomasové a 
fluidní kotle do 30MW

8. Malé vodní elektrárny sestavy do 8 
MW výkonu jednotlivého stroje     

www.auranet.cz



Øídicí systémy technologií

AURA a.s. nabízí svým partnerùm specifické 
ø ešen í  za l ožené  na  d l ouho le t ých  
zkušenostech èlenù týmu. Dodávané øídicí 
systémy jsou projektovány "na míru" tak, aby 
pøesnì splòovali individuální pøání a potøeby 
zákazníka, a požadavky technologie.
 
Komplexní dodávka ØS zahrnuje:

- snímaèe a akèní èleny (sbìr dat-ovládání   
   technologie)
- kabeláže
- procesní stanice (vlastní øízení)
- systémy komunikace
- operátorská stanovištì (ovládání, 
   vizualizace, archivace namìøených dat)

Servisní služby a kalibrace

- kompletní služby
- poradenství, konzultaèní èinnost
- školení
- dodávky vlastní technologie (dodávky   
   náhradních dílù)
- modernizace 
- montáž, instalace mìøící techniky
- diagnostika zaøízení
- technická podpora
- on-line posouzení stavu 
- vyhodnocení stavu
- provádìní preventivní údržby 
- záruèní i pozáruèní servis  
- kalibrace
  

www.auranet.cz



Komplexní øešení pro segment 
dùlních ventilátorù

K hlavním úkolùm patøí zajištìní bezpeèného 
provozu v dolech i v pøípadì, když omezené 
finanèní prostøedky neumožòují rekonstrukci 
celého zaøízení. Nabízíme individuálnì 
pøizpùsobená øešení odpovídající vždy 
potøebám a provozním podmínkám 
konkrétního dolu.

Pøíkladem mohou být doly, u kterých dochází 
k obnovení èinnosti, nebo ke zvýšení výkonu 
napø. v dùsledku rostoucí poptávky po uhlí. Je 
bezpodmíneènì nutné zajistit bezpeènost 
provozu a pøitom nejsou k dispozici 
dostateèné finanèní zdroje na provedení 
komplexní rekonstrukce systému vìtrání. 
Tìmto subjektùm nabízíme osazení 
pùvodního ventilátoru technickými prostøedky 
pro zvýšení bezpeènosti a spolehlivosti 
provozu tak, aby byly splnìny souèasné 
provozní a bezpeènostní limity. Osazení 
starších strojù diagnostickou aparaturou musí 
splòovat specifické podmínky spojené s 
provozem v prostøedí s nebezpeèím výbuchu 
metanu a odolností zaøízení proti nepøíznivým 
vlivùm okolí.

Diagnostikou je osazen nejen samotný 
ventilátor, ale i pomocné prvky, jako budiè, 
elektromotor nebo regulaèní ústrojí. 
Vzhledem k tomu, že nároky na spolehlivost 
provozu jsou mimoøádné, je zaøízení osazeno 
vìtším množstvím vibraèních a teplomìrných 
èidel. Je nutné sledovat stav ložisek, chladicí 
okruh motoru, vinutí elektromotoru, funkce 
mazacích okruhù, hladiny oleje hydraulik, a 
další. Systém doplòuje speciální èidlo pro 
indikaci provozu v labilní èásti charakteristiky 
ventilátoru a možnost mìøení doplòkových 
velièin (prùtok, prùtoèné množství), kterými 
se dokládá správná funkce vìtrání.

Základem dodávaného diagnostického 
zaøízení je modulární systém MMPS. 

www.auranet.cz



Typové komplexní øešení - dùlní 
vìtrání

Druhým pøípadem je integrované øešení 
systému spojujícího øídicí funkce ventilátoru a 
jeho pomocných zaøízení do jednoho celku s 
diagnostickým systémem. Øešení je urèené 
pøedevším pro firmy zamìøené na projekty 
poskytování služeb v oblasti dùlní èinnosti, 
zajiš�ující dodávky nebo nutnou údržbu a 
mùže se dobøe uplatnit i pøi úplné rekonstrukci 
vìtrání s dodávkou nového ventilátoru.  

AURA a.s. zajiš�uje komplexní dodávky 
technologie a poskytuje poradenství, 
konzultaèní èinnost po telefonu i pøípadnou 
servisní podporu. 

www.auranet.cz



Typové komplexní øešení - zákotlí

nabízíme komplexní dodávky zákotlí 
klasických elektráren a tepláren (vèetnì 
øízení systému zákotlí).

Technologie zákotlí zahrnuje pøedevším:
- Kouøový ventilátor
- Pøedøazený cyklon 
- Odluèovaèe
- Doprava odpraškù (napø. pneudoprava) 
- Øídicí systém (operátorské pracovištì)

Souèást dodávky øízení zákotlí od AURA a.s.:
1. Elektroèást napájení a mìnièe frekvence
2. Systémy øízení 
3. Diagnostika ventilátoru
4. Vlastní technologie (vývoj, výroba)

Struktura dodávaného systému vždy 
odpovídá zadání zákazníka. 

 
Reference:
Øízení systému zákotlí teplárny dolu Stonava 
(odluèovaèe,  pneumat ická doprava 
odpraškù, výsypky a zásobníky, emisní 
mìøení, diagnostika ventilátoru, provozní 
hodnoty, operátorské pracovištì) 

Systém centralizace ovládání a sbìru dat 
JÈE Mydlovary
(rozvadìèe MaR, ovládání a diagnostika 
ventilátorù a øízení prvkù zákotlí, centrální 
ovládací panel) 

 

www.auranet.cz

  



 Komplexní dodávky moderních 
elektroodluèovaèù (EO) / øízení

AURA a.s. zajiš�uje komplexní dodávku 
EO “na klíè”. Spolupracujeme s výrobci 
technologie odluèování a pøidáváme 
naše zkušenosti a technické znalosti v 
oboru. 

Dùležitou souèástí moderního EO je 
elektroèást a øídicí systém. Nasazení 
øídicího systému umožní optimalizaci 
funkce EO a zvýšení jeho provozní 
spolehlivosti. Výsledkem správného 
øízení elektroodluèovaèe je dosažení 
všech požadovaných funkcí zaøízení pøi 
minimalizaci vlastní spotøeby systému. 

Dùležitou vlastností elektroodluèovaèe 
je pøizpùsobování funkce zmìnì 
provozních podmínek a automatický 
p rovoz  min ima l i zu j í c í  po t øebu  
kontrolních pracovníkù. Moderní prvky 
v èásti øízení a rozvodu elektro zvyšují 
celkovou spolehlivost systému, omezují 
poèty odstávek a zvyšují jeho životnost.

www.auranet.cz
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Typové komplexní øešení - vìtrné 
elektrárny

V roce 2010 spoleènost dokonèila vývoj 
zaøízení pro diagnostiku vìtrných 
elektráren (systém DSVE). Systém je 
urèený k predikci poruch rozhodujících 
èástí vìtrných elektráren, pomocí nové 
metody diagnostiky, umožòující 
odhalení problému v prùbìhu jediné 
otáèky rotoru. Tato unikátní metoda 
úèinnì chrání nákladnou technologii 
pøed významným poškozením.

Systém MMPS-DSVE provádí mìøení 
základních velièin - náklon stožáru, 
asynchronní vibrace (nevývaha rotoru), 
otáèky turbíny a vibrace ložiska turbíny, 
vèetnì mìøení akustické emise. 

Programové prostøedky zahrnují kromì 
programù nutných pro základní funkci 
zaøízení také programy pro sbìr a 
archivaci dat a speciální vyhodnocování 
poruchových nebo nebezpeèných 
provozních stavù. 

www.auranet.cz



Typové komplexní øešení 
pro malé vodní elektrárny (MVE)

Znaèná èást MVE, které jsou v ÈR stále 
provozovány, byla postavena v první 
polovinì 20. století. Technické 
p r o b l é m y,  k t e r é  m o h o u  v é s t  
k rùstu nákladù pøi nutnosti oprav 
zaøízení nebo ztrátám z výpadku 
výroby, mùže omezit nasazení vhodné 
diagnostiky. Pøíznivé trendy ve vývoji 
mikroelektroniky umožòují trvalé 
nasazení diagnostických systémù za 
výhodných podmínek (napø. modulární 
koncepce systémù, tj. výbìr mìøení 
podle konkrétních podmínek a potøeb 
každé elektrárny, moderní technologie 
pøenosu dat). Vhodná diagnostika 
zajiš�uje také vyšší využitelnost kapacit 
elektrárny, zvýšení bezpeènosti a 
bezporuchovosti provozu, snížení 
nákladù na údržbu a preventivní opravy.

Pøíklady diagnostiky MVE:
- kontrola ložisek; metody vibraèní 
 diagnostiky umožòují odhalení 
  problému již ve fázi, kdy poškození 
    teprve hrozí
- diagnostika turbíny; kontrola vzniku 
podsání, kavitace, výskyt neèistot, 
na lopatkách rozvodného kola, atd. 
Možnost optimalizace nastavení 
lopatek rozvodného / obìžného kola. 
- øídicí systém stavidla; optimalizuje 
prùtok vody, hlídá kritické stavy, 
zabraòuje mechanickému poškození 
pohyblivých èástí, apod.
-  záznamová zaøízení pro sbìr dat
- možnost pøipojení diagnostického 
systému i k místní øídicí jednotce; 
popø. Dodávka kompletního øízení
- dálkový pøenos dat; možnost 
bezobslužného provozu www.auranet.cz



Typové komplexní øešení - doprava

 Dlouholeté zkušenosti s automatizaèní 
techn ikou,  ø ízením procesù a  
technickou diagnostikou umožòují 
spoleènosti AURA a.s. poskytovat 
profesionální služby i v této oblasti. 
Nejvìtší objem dodávek pøedstavuje 
oblast vìtrání tunelù.

Základní nabídka AURA a.s.: 
- øízení a diagnostika ventilátorù
-diagnostika poškození hradítek 
  ventilù
- mìøení kvality obrobení, opotøebení a 
  sesazení ozubených kol pøevodovek
-zkušební zaøízení na mìøení vibrací 
  motorù
-systémy vzdálené správy, servisu a 
  komunikace
 
Letecká doprava
-diagnostika leteckých proudových 
  motorù
-diagnostika stavu ložisek
-diagnostika vibrací
-galvanické oddìlení

Pneumatická doprava a vibraèní 
dopravníky
-sledování pohybu dopravovaného    
 materiálu (bez narušení stìny 
   dopravníku) 
-øídicí systémy
-operátorská pracovištì
-dálková správa a øízení
-nastavení optimálních hodnot vibrací 
  transportu

www.auranet.cz



AURA a.s. - dodavatel technické 
diagnostiky pro letectví

- Mìøení vibrací a provozního stavu  
   leteckých motorù
- AURA a.s. vyvinula pøístroj MLM 1.2, 
  jako náhradu pùvodních souprav 
  vibraèní diagnostiky leteckých motorù
- AURA a.s. vyvinula diagnostické 
  pøístroje pro sledování stavu ložisek 
  a reduktoru vrtulníkù 

Sledování vibrací patøí k tradièním 
metodám kontroly provozu leteckých 
motorù. Monitor leteckých motorù øady 
MLM nabízí vedle mìøení vibrací i 
doplòkový kanál ultrazvukové emise. 
Ultrazvuková emise umožòuje vèasné 
odhalení zhoršení provozního stavu 
motoru plynoucí z nestandardních 
provozních událostí, opotøebení ložisek 
nebo nestacionárních jevù v turbínì. 
Obvykle je nelze zachytit bìžnou 
plánovanou údržbou, protože mohou 
vzniknout za letu, napø. v dùsledku 
srážky s pevným pøedmìtem, jeho 
nasátím do proudového motoru nebo 
únavou materiálu.
Vlastnosti mìøicí aparatury MLM 
umožòují pøipojení na dodateèné 
zás tavby  mode rn í ch  l e tových  
záznamníkù.

Pøíklady náhrad pùvodních souprav:

Souprava: Typ motoru:
IV 300L AI-25 TL
IV-L39  DV-2
IV-500E TV3-117

www.auranet.cz

 



Kontakty:

AURA a.s.
5. kvìtna 118

399 01 Milevsko

www.auranet.cz
Telefon/fax: 382 524 224 
email: sales@auranet.cz

Poboèka Praha:
Výzkumné a vývojové centrum AURA a.s.

Freyova 1/12
190 00 Praha 9

telefon: 240 243 043 
email: research@auranet.cz
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