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Realizaci projektu 

Inovace ve společnosti BONNEL TECHNOLOGIE II 

podporuje Evropská unie 

 

Společnost BONNEL TECHNOLOGIE s.r.o. v Chebu realizuje projekt 

Inovace ve společnosti BONNEL TECHNOLOGIE II 

registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_261/0019998 

za finanční podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost. 

Předmětem projektu je zahájení sériové výroby IoT platformy řídících 
jednotek malých čistíren odpadních vod, na základě vlastních výsledků 
výzkumu a vývoje společnosti. 

Řídící jednotky nesou obchodní označení Sequetrol® IoT, případně ve 
variantě s integrovanými vzduchovými ventily označení BonBloc® IoT. 

Vedle toho budou (obvykle pouze pro větší zákazníky) vyráběny takzvané 
OEM varianty IoT řídících jednotek, kde daná technická platforma, 
software a design budou přizpůsobeny individuálním požadavkům 
zákazníka, který je pak zpravidla distribuuje pod vlastním obchodním 
názvem. 

Jedná se o produkt, který má v sobě zakomponovány široké možnosti 
využití vzhledem k iniciativě „Průmysl 4.0“. Úkolem projektu tedy bude 
modernizovat výrobní infrastrukturu společnosti tak, aby mohla být 
zahájena moderní, produktivní a vysoce kvalitní sériová výroba této IoT 
platformy, s využitím vysokého stupně automatizace. 

Očekávané výstupy projektu: 

1) Zahájení sériové výroby IoT platformy řídících jednotek malých 
čistíren odpadních vod – produktová inovace. 

2) Zavedení nových technologií pro výrobu a pro podporu výroby IoT 
platformy řídících jednotek malých čistíren odpadních vod – 
procesní inovace. 
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Na výše uvedené investice bude poskytována finanční podpora 
z fondů Evropské Unie. 

Projekt respektuje zásady rovných příležitostí. V rámci náboru nových 
zaměstnanců nebude brán zřetel na pohlaví, rasu a náboženské založení 
uchazečů. 

Projekt s využitím inovativního produktu a v důsledku jeho uplatňování na 
trhu pomáhá významně řešit problematiku efektivnějšího nakládání 
s vodou. 

Inovativní produkt je určen pro technologie, které jsou primárně vyžívány 
jako nástroj ochrany životního prostředí. Ochrana životního prostředí je 
tedy ústředním cílem (aktivitou) projektu.  

 

Základní informace o projektu: 

Název projektu: Inovace ve společnosti BONNEL 
TECHNOLOGIE II 

Reg. číslo projektu:  CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_261/0019998 
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost 
Výzva: INOVACE – Inovační projekt – Výzva VII 
 
Zahájení projektu: 14.01.2020 
Předpokládané ukončení:  31.12.2021 


