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Semináře TIA na dosah 2017

vítejte v roce 2017. Nikdo z nás neví, co mu tento rok přinese. Jedno je ale
jisté: k tomu, aby to byl rok úspěšný, je nutné být pružný, počítat s překážkami
a změnami a připravit se na ně. 
Jedním z motivů roku 2017 bude nepochybně zvyšování efektivity českých
podniků. Vyšší efektivitu ale nepřinese delší doba, kterou všichni budeme
v práci – ostatně ve směnných provozech to ani není možné. Vyšší produktivity
je možné spíše dosáhnout chytrou a efektivní prací než hrubou silou. Vždyť již
Werner von Siemens, zakladatel naší firmy, říkal, že „Nejde o to, jít hlavou proti
zdi, nýbrž o to, najít očima dveře.“ 
A právě to je role automatizace a digitalizace, konceptu Průmyslu 4.0. Díky
tomu, že rutinní a mechanické činnosti vykonávají stroje, je možné vyrábět
s vysokou přidanou hodnotou. Zásluhou digitalizace lze zásadně zkrátit a zjed-
nodušit vývoj nových produktů od jednoduchých výrobků po složité komplexy.
To vše dovolí, aby se kvalifikovaní zaměstnanci věnovali kreativní práci, která
vytváří skutečnou hodnotu pro zákazníka. 
Velký prostor v tomto čísle Industry Fóra věnujeme zásadní novince Siemens.
Platformě TIA Portal ve verzi 14, která přináší výrazné usnadnění vývoje řídicích
systémů a automatizace strojního zařízení. Každý, kdo rychle dokáže plně vy-
užít všech jejích schopností, získá výraznou konkurenční výhodu. 
Schopnost neustále se učit je ve světě digitální výroby klíčová. Jsem hrdý, že
Siemens je partnerem unikátního výzkumného centra RICE při Západočeské
univerzitě v Plzni. Jde o komplex laboratoří a zkušeben, vybavených nejmoder-
nějšími technologiemi pro testy pohonů vlaků, metra či hybridních autobusů,
ale také výkonných baterií. Tedy zařízení, které v blízké budoucnosti budou
každý den využívat miliony lidí.
Pomáháme ale nejen v průmyslu či ve školství. Jeden z nejoriginálnějších čes-
kých výtvarníků, David Černý, využívá naše nástroje a technologie při návrhu 
a realizaci svých, často provokativních, objektů. I o tom se můžete dočíst
v tomto čísla našeho magazínu. 

Dovolte mi popřát vám v roce 2017 hodně inspirace a úspěchů.

Wolfgang Weissler
Ředitel průmyslových divizí Digital Factory & Process Industries and Drives
Siemens, s. r. o.
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S novou verzí 
TIA Portalu 

jde provádění 
inženýrských prací 
mnohem rychleji.

Pomocí systému Solid Edge 
od Siemens PLM Software vznikají
návrhy oceňovaných zdravotnických
lůžek společnosti LINET.

Nová kinetická socha Davida Černého
Trifot stojí v Praze před Czech Photo
Centrem a sleduje kolemjdoucí.
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Regionální inovační centrum elektrotechniky 
v Plzni využívá pro testování elektrických poho-
nů speciálně upravený měnič Sinamics S120.
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06 TIA Portal V14:
Vaše cesta k digitalizaci
průmyslu
Tak a je to tady! Nová verze vývojového 
prostředí TIA Portal V14 s novými 
funkcemi pro digitální podnik a větší 
efektivitu. Pojďte se dozvědět víc.
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»Přeji vám 
v roce 2017 
hodně inspirace 
a úspěchů.«
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Jak může Siemens pomoci firmám
s nedostatkem kvalifikovaných 
techniků?
Vyčarovat zástup nových pracovníků, to
bohužel není v naší nabídce. Díky sofisti-
kovaným softwarovým řešením pro
provádění inženýrských prací ale můžeme
učinit tyto činnosti maximálně efektivní
tak, aby větší množství práce zvládlo 
udělat méně lidí.

Můžete uvést konkrétní příklad?
Například němečtí výrobci automobilů uvá-
dějí, že díky využití softwaru TIA Portal doká-
žou při provádění inženýrských prací dosáh-
nout úspory času i v řádu desítek procent. 
Snažíme se uživatelům softwaru TIA Portal
zjednodušit práci. Například úlohy, jako je
řízení polohy, se namísto programování
mohou dnes do velké míry konfigurovat
v předpřipravených menu. Technici tak
mohou zvládnout zpracovat tyto úlohy
daleko jednodušeji a rychleji. 

Můžete TIA Portal stručně představit?
TIA Portal je software společnosti Siemens,
který sdružuje vše potřebné pro automati-
zaci stroje nebo výrobního zařízení.
V prostředí TIA Portal konfigurujeme, pro-
gramujeme a diagnostikujeme řídicí systé-
my, elektrické pohony, ovládací prvky,
systémy zajišťující funkční bezpečnost
stroje atd. Když je vše uspořádáno v jed-
nom softwaru a jsou pohromadě všechna
data, pracuje se s nimi mnohem lépe, než
kdyby se měla řešit každá část zvlášť, a pak
to složitě kombinovat. A to souhrnně řeší
TIA Portal.  

V čem se nová verze Tia Portal oproti
předchozím liší?
TIA Portal verze 14 přináší nové možnosti,
jako je řešení složitějších Motion control
aplikací atd., ovšem hlavně značně přesa-
huje do oblasti digitalizace. Vývoj směřuje
k tomu, že činnosti, jako mechanický 
a elektrický návrh stroje, programování 
a testování řídicího systému, vlastní výroba
stroje a další, budou probíhat stále více
paralelně, čímž se může dosáhnout pod-
statného zrychlení a větší efektivity.
K tomu, aby to fungovalo, je třeba zajistit
perfektní koordinaci činností a provázanost
všech dat, a právě s tím pomáhá TIA Portal
a naše další softwary. Siemens je unikátní
v tom, že nabízí špičková řešení pro celý
životní cyklus strojů a výrobních zařízení.
Ve fázi návrhu stroje můžeme nabídnout

programy z rodiny PLM Software. Z celé
škály řešení z oblasti PLM můžeme zmínit
např. NX Mechatronics Concept Designer
(MCD), který dokáže vytvořit digitální dvojče
navrhovaného stroje, což je 3D CAD model
doplněný o veškeré informace (fyzikální
vlastnosti a chování). Tento model stroje
lze díky možnostem TIA Portal V14 propojit
se simulovaným řídicím systémem, který je
schopen ovládat digitální dvojče stejně dobře
jako posléze reálný stroj. Lze tak provést
oživení a odladění chování stroje ještě před
jeho fyzickou výrobou. 
Výrobcům tak vzniká možnost dopředu si
stroj vyzkoušet a vyladit ho bez rizika mecha-
nického poškození. Kroky ve vývoji a oži-
vení stroje lze provádět více souběžně, nad
stejnými daty a méně zdržovat proces čeká-
ním, než bude s prací hotov jiný kolega

Plně integrovaná automatizace (TIA) v digitálním podniku

nebo až bude samotný stroj fyzicky vyrobený.
Výrazně se tak zkracuje doba nutná pro uve-
dení stroje do provozu, řídicí systém může
být připravený dříve a na reálném stroji se
místo práce od nuly spíše dolaďují detaily.

Předchozí verze TIA Portalu toto
neumožňovala?
Předchozí verze TIA Portalu také umožňo-
vala spolupráci s PLM software a simulaci,
ale ne v takové míře jako V14. V nové verzi
je softwarový modul S7-PLCSIM Advanced,
který plnohodnotně simuluje PLC jako celek
včetně všech možných komunikací, zobra-
zení web serveru atd. Dříve se simulátor
PLC omezoval „pouze“ na odladění částí

programu. Nyní nám jde více o problema-
tiku virtuálního zprovoznění stroje a simu-
lace jeho chování. Tento software teď
nalezne mnohem širší uplatnění.
Jako další významné zlepšení oproti před-
chozím verzím vidím u TIA Portalu V14
možnost automatizace určitých činností –
např. ovládací obrazovky pro HMI panely
mohou být generovány automaticky na
základě definovaných pravidel. TIA Portal
také může sám připravit např. kostru pro-
jektu pro řídicí systém, což programátorům
ušetří opravdu hodně práce. Vyplatí se to
zejména firmám, které opakovaně dělají
podobné stroje nebo podobné úlohy. Jim
toto řešení může přinést velkou úsporu času.
Novinkou je také práce s vývojovým pro-
středím TIA Portal v cloudu, kam se ukládají

data přístupná všem lidem z týmu. Odpadá
tak starost s neustálým sledováním, zda
všichni pracují s poslední verzí projektu,
zda jsou všechny instalace softwaru aktu-
ální atd. V centrálním cloudovém úložišti
mohou být současně k dispozici i různé
verze inženýrského softwaru.

Výhody, o kterých jste mluvil, ocení
především výrobci strojů nebo inže-
nýrské firmy. Jaké výhody přináší nová
verze TIA Portalu uživatelům, kteří
provozují stroje nebo výrobní linky?
Řešení automatizace od Siemens pomáhá
uživatelům provozovat jejich stroje nebo
linky efektivně a mít v každém okamžiku
přehled, co se na zařízení děje. K tomu slouží
sběr a analýza dat a také přesná diagnostika
problémů. Uživatel často může dostat infor-
maci o hrozící poruše předem. Pokud se na
lince nebo stroji již vyskytne nějaká poru-
cha, díky našemu systému má zákazník
okamžitě informaci co a kde se porouchalo
a může co nejrychleji zjednat nápravu. To
je důležité pro produktivitu celého podniku.
Verze 14 např. přináší pro řídicí systémy nové
datové rozhraní OPC UA, které umožňuje
snadný sběr dat ze všech strojů a výrobních
zařízení a jejich distribuci do nadřazených
systémů, které je dále zpracovávají a vyhod-
nocují. Nově také naše řídicí systémy v sobě
mohou zahrnovat systém pro sledování
spotřeby energií dle ISO 50001, což je opět
velmi důležité pro zvyšování efektivity.

Jaké další výhody z hlediska digitali-
zace a naplňování konceptu Průmysl
4.0 v TIA Portalu spatřujete?
Především jeho provázanost s dalšími
dvěma pilíři konceptu Siemens Digital
Enterprise, neboli Digitální podnik Siemens.

Jsou to produkty z oblasti PLM Software,
což jsou řešení pro návrh a výrobu výrobku
a  správu informací v průběhu celého život-
ního cyklu výrobků, a pak nadřazené MES
systémy, které pomáhají zobrazovat a efek-
tivně řídit provoz celého závodu. 

Je nová verze již zákazníkům k dis-
pozici?
Ano, novou verzi již prodáváme. Pokud 
má někdo starší verzi TIA Portalu nebo soft-
waru Step 7 stačí ji samozřejmě ve většině
případů jen povýšit pomocí upgradu.

Do vašeho portfolia spadají i řídicí
systémy pro průmyslovou automati-
zaci. Jaký je v tomto oboru trend?
Naší vlajkovou lodí je systém Simatic S7-
1500, který je nyní k dispozici i ve verzích
s integrovaným řešením funkční bezpeč-
nosti strojů (S7-1500F), či ve verzích
s podporou řešení složitějších Motion con-
trol aplikací (S7-1500T). Zákazník tak může
v jednom systému dělat věci, na které dřív
musel mít systémy speciální. 
Naši zákazníci řídicí systém Simatic S7-1500
hojně používají. Česká republika díky nim
dokonce zastává v celoevropském žebříčku
jednu z čelních příček v počtu nových apli-
kací. To mimo jiné ukazuje, že český průmysl
a firmy, které zde působí, jsou na vyspělé
technické úrovni. Dalším krokem k tomu,
aby české firmy zlepšily svou konkurence-
schopnost, je využití konkrétních možností
digitalizovaných řešení, na tom budeme
s našimi zákazníky rádi spolupracovat. 

»TIA Portal V14 značně
přesahuje do oblasti
digitalizace a technikům
přináší možnost 
pracovat efektivněji«
Jakub Vojanec

Více informací o novém TIA Portalu V14 
si můžete přečíst v samostatném článku 
na následující dvoustraně.

Nový TIA Portal 
vám urychlí 
a zjednoduší práci
Česká republika se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifi-
kovaných a šikovných techniků na trhu práce. Přičteme-li k tomu
nízkou nezaměstnanost a široké zastoupení průmyslových oborů
v české ekonomice, máme před sebou problém, který tíží řadu
výrobních závodů a inženýrských firem. Společnost Siemens 
přichází s řešením, které může firmám zabývajícím se automati-
zací tuto situaci ulehčit. O novinkách v automatizaci a digitalizaci
jsme se bavili s Jakubem Vojancem, vedoucím obchodního úseku
Factory Automation společnosti Siemens. 
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TIA Portal V14 navazuje na předchozí úspěšné
verze systému a přináší uživatelům maximální
přidanou hodnotu v průběhu celkového život-

ního cyklu výrobního zařízení nebo jeho částí a jedno-
tlivých komponent. Již dnes jsou uživatelé schopni těžit
mnohé ze vzájemných propojení a souvislostí a jejich
názorné a přehledné interpretace.
Předešlé verze přinesly provázanou a pokročilou inte-
graci světa PLC, HMI, pohonů a dalších nezbytných
prvků automatizované technologie. Uživatelé jsou
schopni nahlížet na celý projekt z jediné obrazovky 
a používat jediný softwarový nástroj a unifikované 
prostředí pro obrovsky širokou škálu hardwarových 
jednotek Siemens. Nová verze TIA Portalu pak přináší
další vylepšení především v řešeních pro digitalizaci,
pokračující integraci funkcí a transparentnosti procesů.

Digitalizace a TIA Portal V14
Digitalizace v pojetí TIA Portal V14 znamená pracovat 
s otevřenými standardy a vizualizovanými a maximálně
propojenými (i cloudovými) systémy. Již od předchozí

verze je k dispozici nástroj TIA Portal Openness, který
umožňuje prostřednictvím volně programovatelného
rozhraní API (Application Programming Interface) na
dálku, např. z firemního celopodnikového softwaru,
realizovat příkazy v prostředí TIA Portal.
Lze tak automatizovat mnoho činností, a tím je zrychlit
a zefektivnit. V praxi jde nejčastěji o automatické gene-
rování kostry projektu, protože u mnoha strojů a zaříze-
ní jsou mezi jednotlivými variantami jen malé rozdíly, 
a lze tak uspořit náklady na vývoj. Také je možné hro-
madně a automaticky synchronizovat knihovny použí-
vané v projektech s nejnovější (aktuální) verzí. TIA Portal
V14 navíc doplňuje tyto možnosti o rozhraní Teamcen-
ter Gateway pro stejnojmenný systém pro digitální říze-
ní životního cyklu výrobku od Siemens PLM Software.
S novou verzí lze rovněž snáze implementovat přímo
do PLC programy založené na modelech vytvořených 
v prostředí Matlab/Simulink, pro které je zde připraveno
patřičné přímé rozhraní.
S novou řídicí jednotkou CPU 1518 ODK je možné
přímo do PLC začlenit také programy v C/C++, což se

Nový TIA Portal
výrazně usnadňuje

provádění 
inženýrských

prací - například
automatickým 

generováním 
kostry projektu.

S TIA Portalem 
V14 zvládnete 
víc práce za kratší
dobu, mnohem
pohodlněji 
a efektivněji.

Jednou 
z novinek 
verze 14 
je možnost 
pokročilé
simulace 
se Simatic 
PLC SIM 
Advanced.

Hlavní výhody TIA Portal V14 v kostce

• Větší efektivita inženýrských prací a napojení na digitalizaci zkracuje dobu 
potřebnou pro provádění inženýrských prací, nabízí společné cloudové 
úložiště, přináší funkci Multiuser pro více uživatelů, umožňuje pokročilé 
simulace a vytvoření digitálního dvojčete.

• V praxi zajišťuje efektivní a spolehlivý provoz v oblasti přenosu dat – umož-
ňuje sledování spotřeby energií, nabízí datové rozhraní pro snadný přístup 
do řídicího systému, což je předpoklad digitalizace. 

• Umožňuje vertikální i horizontální komunikaci – tj. komunikaci s nadřaze-
nými systémy MES i komunikaci na stejné úrovni mezi jednotlivými stroji 
nebo zařízeními v rámci výroby. TIA Portal V14 dokáže tuto komunikaci 
efektivně připravit, konfigurovat, sledovat i diagnostikovat.

dříve řešilo výhradně v rámci řídicích systémů založených
na průmyslových počítačích (PC-based). Od V14 se také
začíná stále více objevovat pojem „cloud-based engine-
ering“. Prostřednictvím nového nástroje TIA Portal Cloud
Connector může nyní uživatel přistupovat do řídicího
systému technologie (např. k PLC) ze svého privátního
cloudu nebo se spolehnout na služby firmy Siemens 
a využít MindSphere – Siemens Cloud for Industry.
Tento otevřený „IT ekosystém“ je založený na cloudové
platformě SAP HANA, která umožňuje zákazníkům 
a vývojářům rozvíjet, rozšiřovat a provozovat aplikace 
v cloudu.
Dalším důležitým vylepšením verze 14 je možnost pokro-
čilé simulace se Simatic PLCSIM Advanced. Oproti pře-
dešlým verzím nabízí navíc přímá rozhraní pro simulační
software Plant Simulation a Process Simulate. Simatic
S7-1500 může být simulován jako digitální dvojče, což
vede k dosažení účinného virtuálního zprovoznění. Simu-
lovat lze také kompletní chování PLC včetně webového
serveru (který současný PLCSIM nepodporuje), přístupů
OPC UA a nastavitelného virtuálního času (resp. rychlosti).

Pokračující integrace funkcí do TIA Portal V14
Už předchozí verze TIA Portalu nabízela tzv. princip jed-
noho nástroje pro všechno, který umožňoval velmi snad-
no a efektivně kombinovat parametrizaci a programo-
vání automatizačních komponent – od PLC přes HMI
panely až k pohonům – se zastřešujícími a prolínajícími
se funkcemi zabezpečení a bezpečnosti strojních zaří-
zení (tj. oblastmi security a safety).
Verze 14 však uživatelům dovoluje jít ještě dál a řešit 
i pokročilejší úlohy řízení polohy a pohybu (Motion 
control) nově prostřednictvím technologických objektů
přímo v CPU Simatic S7-1500. V běžných procesorech
řady S7-1500 lze bez dalších nákladů a přímo v každém
CPU využít funkce jako polohování či přesné řízení rych-
losti v uzavřené smyčce nebo synchronizaci os. Integro-
vána je také funkce elektronické vačky se zcela novým
pokročilým editorem. Pro složitější úlohy řízení polohy
a pohybu, zejména se servopohony, je poprvé k dispo-
zici podpora Simatic S7-1500 T-CPU, což je na jedné
straně klasický a známý Simatic a na druhé straně
výkonný systém řízení polohy a pohybu (Motion Con-
troller). Výhodou je stejné vývojové prostředí a známá
konfigurace a programování i včetně bezpečnostních

TIA Portal V14: Vaše cesta 
k digitalizaci průmyslu
Společnost Siemens uvedla na trh novou verzi vývojového prostředí TIA Portal V14,
jež reflektuje nové výzvy průmyslu a pomáhá výrobním závodům a inženýrským
firmám na jejich cestě k digitalizaci výroby a naplnění konceptu Průmysl 4.0. 
TIA Portal V14 přináší rozšíření a funkce, které zkracují dobu uvedení výrobku na
trh a výrazně zvyšují produktivitu výroby. S novou verzí jsou online zásahy, servis,
tvorba online analýz, simulace a vytváření kompletních digitálních modelů výroby
s reálnými daty z výrobního procesu snadno a rychle proveditelné.

funkcí. Funkce řízení polohy a pohybu a funkce spojené
s funkční bezpečností na jediném PLC (CPU 1517TF-3
PN/DP) nejsou na trhu samozřejmostí a právě těmito
typy PLC lze velmi dobře standardizovat požadavky na
větší výrobní celky, kde bývá problém s integrací něko-
lika systémů různých dodavatelů a různých výrobců.
Posílený Multiuser engineering umožňuje synchroni-
zaci s projektem na serveru a přehlednou indikaci edi-
tovaných objektů. 

Transparentní technologické procesy 
v prostředí TIA Portal V14
Nová verze TIA Portal V14 také rozšiřuje diagnostické
funkce o modul ProDiag, s nímž lze detailně monitoro-
vat celý provoz nebo jednotlivé stroje s minimálními
náklady na konfiguraci a vizualizaci. Funkce automa-
ticky generuje potřebný program a synchronizuje jej 
s jednotkami HMI. Je schopna detekovat chyby v říze-
ném procesu a ve standardizované formě poskytovat
informace o typu, místě výskytu a příčině takovýchto
chyb na zobrazovacím zařízení spolu s údaji o tom, jak
chybu opravit.
Simatic Energy Suite zase zvyšuje transparentnost
energetických toků a pomáhá šetřit energii v souladu 
s normou EN ISO 50001. Tento systém zjednodušuje
přiřazení parametrů a vyhodnocování mnoha měřicích
bodů energetických veličin, které souvisejí s výrobním
procesem. Vše se opět generuje plně automaticky a TIA
Portal poskytuje na jednotlivá měřicí stanoviště pře-
hledný, jednotný a standardizovaný náhled.
Novinkou verze 14 je rovněž podpora komunikačního
protokolu OPC UA přímo v procesorové jednotce 
S7-1500. Všechna rozšíření – ProDiag, Energy Suite 
a OPC UA – fungují jako runtime. Lze dokoupit různě
velké licence, které jsou nově nahrávány do CPU 
S7-1500. Už jen samotný OPC UA může nabídnout
pokročilejší, flexibilnější a otevřenější možnosti komu-
nikace a přímý přístup k datům z PLC odkudkoliv,
především ze zařízení třetích stran. 

Zaujal vás článek a chcete se dozvědět víc? 
Kontaktuje Rostislava Koska 
na e-mailu: rostislav.kosek@siemens.com 
nebo navštivte www.siemens.cz/tiaportal.
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Zaujal vás článek?
Zeptejte se na více informací Radka Novotného na 
e-mailu: novotny.radek@siemens.com nebo navštivte
www.siemens.cz/pohony nebo www.siemens.cz/simatic.

Obaly na míru 
Balicí stroje firmy Sollas balí luxusní zboží do ochranné fólie. Seznam 
zákazníků nizozemského obalového specialisty, jenž sídlí ve Wormeru 
nedaleko Amsterdamu, představuje přehled luxusních značek kosmetického, 
potravinářského a tabákového průmyslu. Stroje Sollas opatřují nádherné 
krabičky na parfémy a tělová mléka lesklou fólií a neprodyšně zachycují vzácné
aroma čajů a doutníků. Balicí stroje proto musí splňovat ta nejpřísnější kritéria 
kvality, rychlosti a flexibility. Aby dostál všem nárokům, vyvinul nizozemský 
obalový specialista společně s firmou Siemens moderní řešení pro pohony, které
kombinuje sofistikované řízení pohybu s co nejjednodušším provozem.

Technický termín, jenž Sollas pro své stroje pou-
žívá, zní „celoobalové stroje“. Obalí až 120 pa-
pírových krabiček za minutu a poradí si s produk-

tovými změnami i za pochodu. Koordinovaně spolu
funguje až 17 servopohonů, a tak se extrémně tenká
fólie ani při této rychlosti neroztrhne a každý záhyb
a laminační bod je umístěn s absolutní přesností. To
si žádá odborné znalosti nejen na straně výrobce, ale
také na straně obsluhy, které se promítají do ceny.
Ne všichni zákazníci však takovou rychlost a flexibilitu
vyžadují.
Proto Sollas nabízí také výrazně jednodušší řešení. 
Pro smluvní balicí firmy jsou například zajímavé stroje 
s nižším výkonem. Používají se samostatně a není třeba
je upravovat podle vysoké rychlosti celé výrobní linky.

V zásadě je proto možné, aby fólii opatrně přepravoval
jen jeden servopohon – zbývající osy lze připojit mecha-
nicky na principu královské hřídele přes asynchronní
hlavní pohon. Obchodní ředitel firmy Sollas Tobias
Eggermont říká: „Rychlost inovací v této třídě výkonu je
stejně vysoká jako pro oblast nejvyšší výkonové třídy.
Nyní ji charakterizuje trend směřující k servotechnologii.“

Servotechnologie pohání inovace
Servomotory mají stále menší rozměry a zároveň jsou
výkonnější. Kromě vyššího dynamického rozsahu 
a přesnosti v porovnání s asynchronními motory také
umožňují snížit počet komponent v ovládací skříni,
takže vznikne celkově kompaktnější řešení se snazší
údržbou. Dirk Verbeek, manažer pro technologii a stro-

jírenství ve firmě Sollas, říká: „Pokud servopohonem
vybavíme nejen transport fólie, ale také hlavní pohon,
nepotřebujeme žádné další snímače polohy – po
poruše nebo změnách v manuálním režimu si lze 
pozici pohonů kdykoli přečíst v programu.“ Sollas 
používá tento design strojů s řídicím systémem 
Simatic S7-1200 a dvěma servopohony Sinamics V90
připojenými přes PTO (Pulse Train Output). To stroji
umožňuje zabalit zhruba 40 krabiček za minutu.
Vyšších rychlostí lze dosáhnout pouze dalším rozděle-
ním os, což znamená nasazení dalších servopohonů.
Tobias Eggermont vysvětluje: „Prostřednictvím systé-
mu řízení pohybu Simotion plníme nejvyšší požadavky
našich zákazníků. Konfigurační software Scout se
našim specialistům na pohony osvědčil jako dokonalý
nástroj pro konfiguraci řešení sdílených pohonů a kom-
plexní interpolace. Tato špičková technologie však
vyžaduje určité znalosti v oblasti údržby také na straně
zákazníka. Proto máme velkou radost, že Simatic S7-
1500T nyní poskytuje vše potřebné pro řízení úloh
středního rozsahu a kombinuje náročné řízení pohybu
s velmi jednoduchým provozem.“

Rozhodující je snadná ovladatelnost
Sollas a společnost Siemens poprvé prezentovali pilot-
ní  stroj na letošním veletrhu v Hannoveru. Zde byl 
jako řídicí systém nasazen nový Simatic S7-1500 T-CPU.
„T“ v názvu přitom znamená technologii. Software řídi-
cích jednotek (CPU) má totiž pokročilé technologické
funkce, jako například synchronizace či vačky, které
jsou v systému k dispozici jako technologické objekty.
Velkou výhodou těchto technologických objektů 
je možnost jejich naprogramování příkazy PLCopen 
v TIA Portalu. Žádné další nástroje tak nejsou potřeba. 
Díky integrovanému editoru vaček je možné předem
definovat spline křivky podle standardu VDI 2143. 
Konfiguraci pohonů usnadňují průvodci nastavením.
Runtime simulace umožňuje uživateli otestovat cho-
vání systémů ještě v modelu, a tak urychlit uvedení 
do provozu. Tobias Eggermont oceňuje také přínosy
pro obsluhu stroje: „Funkce řízení pohybu, integrovaná
do TIA Portalu přes Step 7 znamená, že servisní technik
může zůstat ve známém prostředí softwaru, jež charak-
terizuje standard PLCopen. Nepotřebuje žádné speciální
znalosti kromě PLC, kterými už stejně každé výrobní
zařízení disponuje, a ani žádné další nástroje. Je to
důležitá konkurenční výhoda, zejména pro zákazníky
s mezinárodní působností. Trend jednoznačně směřuje
ke zvýšenému využívání servotechnologií a synchroni-
zovaných os. Díky možnosti ovládat tuto technologii
pomocí známých prostředků, ji budou naši zákazníci
také doopravdy využívat.“

Jedna sběrnice, mnoho výhod
Simatic S7-1500T komunikuje se systémem servopo-
honů Sinamics V90 přes Profinet IRT. To zajišťuje
nejvyšší úroveň dynamického rozsahu a přesnosti, což
se optimálně přenáší do mechaniky prostřednictvím
nových servomotorů Simotics S-1FL6 s nižším momen-
tem setrvačnosti. Dirk Verbeek vysvětluje technolo-
gické možnosti takového nastavení továrny: „Balicí
stroje, které odpovídají požadavkům na vysokou rych-
lost (zhruba 50 balení za minutu), lze vytvořit již se
čtyřmi synchronizovanými servoosami. Nové servopo-

»Nové servopohony Sinamics V90, připojené
na Profinet, umožňují implementaci modulárně
rozšiřitelných pohonových řešení. Propojení
jedním komunikačním kabelem výrazně
uspoří čas a zabrání chybám v kabeláži.«

Dirk Verbeek, manažer pro technologii a strojírenství, Sollas

Budoucnost výroby
směřuje ke zvýšenému
využívání servotech-
nologií a synchroni-

zovaných os.

hony Sinamics V90, které jsou připojené na Profinet,
umožňují implementaci modulárně rozšiřitelných
pohonových řešení. V tomto procesu nahrazuje propo-
jení jednotlivými vodiči na straně řízení komunikační
kabel, díky čemuž dochází k výrazné úspoře času a za-
brání se chybné kabeláži.“ Výkon S7-1500T má dosta-
tečnou rezervní kapacitu pro další možnosti. Proto lze
do automatizovaného systému, který jej obsahuje, při-
dat jednotky ve směru upstream i downstream, napří-
klad dopravníky nebo stohovače. Integrovaná komuni-
kace přes Profinet dále podporuje obzvláště výkonnou
diagnostiku. „Diagnostika pohonů přes Profinet je
jakýmsi uchem mechanismu. Lze ji provádět přímo na
ovládacím panelu stroje, v řídicí místnosti a také přes
internet,“ dodává Dirk Verbeek. To stroje již nyní připra-
vuje na možnosti digitální továrny.

TIA Portal pro integrovaná řešení řízení pohybu
Mnoho zákazníků provozuje stroje Sollas na více linkách.
Integrace řešení pro automatizaci a pohony do prostře-
dí TIA Portal nyní umožňuje zvolit nejlepší řešení s ohle-
dem jak na cenu, tak výkon, ať již obsahují Simatic S7-
1200, novou jednotku T-CPU S7-1500, nebo Simotion.
Se základními znalostmi pro provoz a údržbu lze snadno
provést rozšíření nebo vylepšení díky integrované ko-
munikaci Profinet, výkonu S7-1500 a možnosti řešení
distribuovaného pohonu prostřednictvím systému ří-
zení pohybu Simotion. 

Nový řídicí systém
Simatic S7-1500 T-CPU
obsahuje pokročilé
technologické funkce,
jako například syn-
chronizace či vačky.
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Extrémní nároky? 
Pro náš měnič 
žádný problém
V polovině letošního června zahájilo provoz Regionální inovační centrum
elektrotechniky (RICE) při Západočeské univerzitě v Plzni. Ambiciózní 
projekt, který vznikal celou jednu dekádu, dnes představuje komplex
laboratoří a zkušeben vybavených těmi nejmodernějšími myslitelnými
technologiemi. Na jejich dodávce se podílela i společnost Siemens 
Česká republika, která dodala specifické řešení pro variabilní testování
elektrických pohonů. Toto modifikované řešení modulárních frekvenčních
měničů Sinamics S120 Cabinet Modules umožňuje v reálných podmínkách
simulovat trolejové napětí a testovat trakční pohony vlaků, pohony 
pro hybridní autobusy, metro nebo třeba baterie.

Projekt Regionálního inovačního
centra elektrotechniky je unikátní
nejen pro své supermoderní techno-

logické vybavení, jež v Česku momentálně
nemá obdoby, ale i z hlediska architektury
a moderní technologie budov. Jedním
z generálních dodavatelů je společnost
ENGIE (dříve COFELY) a.s., která také zajiš-
ťovala dodávku a instalaci mimořádně
náročného technického vybavení objektů.
„Naše laboratoře jsou vybaveny špičkovými
přístroji a unikátními technologiemi. Napří-

klad v největší laboratoři, což je halová zku-
šebna vysokonapěťové výkonové elektroni-
ky a dopravní techniky, je možné testovat
dopravní prostředky a zařízení až do 31 kV
a 4 MW. Naše týmy mají k dispozici náročné
a nákladné vybavení, například laboratoře
výkonové elektroniky a inteligentních po-
honů, speciální mikroskopické laboratoře,
čisté prostory, laboratoře pro rentgenovou
diagnostiku či mikroelektronické labora-
toře, které nám umožní pracovat i na ná-
ročných projektech pro kosmický výzkum,“

popisuje vědecký ředitel centra prof. Zde-
něk Peroutka.
Jedním z klíčových zařízení halové laborato-
ře a zkušebny vysokonapěťové výkonové elek-
troniky a dopravní techniky je sestava frek-
venčního měniče pro napěťovou hladinu
690 V sestávající z aktivního usměrňovače
3 MW a čtyř napěťových střídačů s výkonem
nad 1 MW, které jsou na bázi sériově vyrá-
běného frekvenčního měniče od společnosti
Siemens Sinamics S120 Cabinet Modules.
Druhým zařízením, které Siemens do halové
laboratoře dodal, je prototypový aktivní filtr
Statcom 735 kVAr, který je součástí systému
distribuované kompenzace jalového výko-
nu zkušebny. Jedná se o prototypové zaříze-
ní společnosti Siemens, které je zde použito
v první instalaci na světě.

Měnič jako pohon i zdroj napětí
Zkušební hala je rozdělena na podzemní 
a nadzemní část. V podzemí jsou umístěna
stání s motory – ať již s testovanými nebo
s motory pro pohony vytvářejícími zátěž.
Nadzemní část je volný prostor členěný pou-
ze na čtyři kóje, v nichž jsou umístěna zku-
šební stanoviště pro testování různých zaří-
zení. Pro tento účel jsou na každém stano-
višti umístěny připojovací skříně, do kterých
jsou vyvedeny všechny vývody s požadova-

nými hodnotami úrovně napětí a proudo-
vého dimenzování i s proměnnou frekvencí.
Všechny tyto rozdílné funkce spolehlivě za-
jišťuje měnič Siemens Sinamics S120, jenž
umí dle požadavků fungovat jako motorový
pohon i zdroj napětí – v závislosti na tom,
zda na něm probíhají zátěžové zkoušky mo-
torů nebo se testuje jiný měnič či zařízení. Kaž-
dá z těchto oblastí má pak ještě řadu dalších
módů, přičemž konkrétní požadavky se na-
stavují pomocí řídicího a ovládacího softwaru.
V obou funkcích může měnič fungovat se
sinusovým filtrem nebo bez něj, což je však
pro napájecí vývod s tímto měničem naprosto
klíčová okolnost. S použitím výstupního sinu-
sového filtru se filtruje výstupní modulo-
vaný průběh napětí střídače, a tím vzniká
harmonický sinusový průběh výstupního
napětí, vždy s dosažitelným minimálním
zkreslením. Pro napájení vysokonapěťových

zkušebních vývodů s proměnnou frekvencí
se k měniči připojuje přes sinusový filtr zvy-
šující transformátor.

Měnič jako puzzle
Společnost ENGIE, která technologické vyba-
vení do zkušebny dodávala, se v případě nej-
důležitější komponenty rozhodla pro výrobek
Siemens. „Jako klíčovou komponentu sys-
tému jsme určili měnič Sinamics S120, 
a s ním pak ladili související zařízení od jiných
výrobců,“ vysvětluje Radek Ticháček, mana-
žer speciálních projektů společnosti ENGIE.
Sestava měničů měří dohromady téměř 
15 metrů a je do ní zakomponován jeden
usměrňovač a čtyři třífázové střídače. Ze za-
řízení připojených k měniči je nejzajímavější
samostatný jednofázový střídač připojený
ke stejnosměrnému meziobvodu měniče,
který umožní zkoušky pro trakční zařízení 
a aplikace napájené ze střídavé troleje.
Všechny moduly jsou vysokovýkonové s ga-
rantovaným výkonem 2,5 až 3,5 MW. Toho
již nelze dosáhnout jediným výkonovým
blokem. Proto jsou do sestavy zapojeny 
tři paralelně. „Celé zařízení je takto posta-
veno kvůli extrémním stavům a provozním
podmínkám, které jsou v laboratoři požado-
vány, v průmyslu se jich však dosahuje
velice sporadicky,“ doplňuje Jan Podrapský,
technický specialista ze společnosti
Siemens. 

V praxi bývá měnič nejčastěji připojen 
k motoru, který reguluje otáčky, moment
konkrétního zařízení – pohonu (např. 
čerpadlo, kompresor, výtah, centrifuga)
v pásmu určeném provozními mezemi.
„Zde ve zkušebně musíme vygenerovat
plný výkon při nulových otáčkách motoru –
např. při simulaci tramvaje, která zastaví
v kopci a brzdí jen elektromotorem – až 
po skutečně vysokorychlostní pohony
odpovídající výstupní frekvenci střídače
okolo 200-250 Hz. Měnič je zde určen 
pro provoz až do 300 Hz, běžně se přitom
využívá v pásmu 50-60 Hz,“ vysvětluje 
dále Jan Podrapský.
Jedná se tedy o specifické využití měniče,
který se běžně využívá pro standardní prů-
myslové aplikace. V laboratořích RICE však
při testech supluje reálné prostředí
v extrémních podmínkách. 

Úspěch zajistil propracovaný firmware 
„Velkou výhodou měniče Sinamics S120 
je jeho prověřenost v praxi. Díky tomu, že
je již léta nasazován v nejrůznějších průmy-
slových aplikacích, má velmi široké pole
působnosti a jeho firmware je opravdu pro-
pracovaný do nejmenších detailů. Zároveň
je ale otevřený pro úpravy, takže řadu
nestandardních situací je díky tomu možné
softwarovými úpravami vyladit, což je pro
požadované aplikace nezbytné,“ oceňuje
Radek Ticháček.
V prostředí zkušební haly je rozvedeno přes
30 kilometrů silnoproudých kabelů v pro-
storu velkém 30 x 30 metrů. Jen z jednoho
střídače jde 18 kabelů o průřezu 300 mm2

k sinusovému filtru a pak dále k trafu. To
jsou všechno okolnosti, které jsou jednak
velmi náročné na samotnou konstrukci, ale
hlavně ovlivňují chování daných zařízení.
Velmi citlivý na rušení elektromagnetickým
polem je např. řídicí systém celé zkušebny,
a proto musí splňovat nejpřísnější poža-
davky na odolnost vůči elektromagnetic-
kému rušení, aby se předešlo poruchovým
stavům.
„Vybavit zkušebnu vhodnou technologií byl
skutečný oříšek, proto jsem rád, že jsme
společně se zástupci společnosti Siemens
dokázali najít řešení, jak celý složitý systém
navrhnout a zprovoznit. Neustále jsme totiž
naráželi na limity všech dodaných zařízení,

která se dostávají do tak specifických konfi-
gurací, že nikdo nedokázal předem zcela
garantovat, jak se budou chovat,“ přibližuje
složité okolnosti realizace projektu Radek
Ticháček. Díky spolupráci všech zúčastně-
ných stran se však projekt podařilo dovést
ke zdárnému konci.
„Fakulta elektrotechnická ZČU resp. její
výzkumné centrum RICE dlouhodobě spo-
lupracuje se společností Siemens zejména 
v oblasti elektrických pohonů a v oblasti
energetiky. Věřím, že naše úspěšná spolu-
práce bude intenzivně pokračovat i v bu-
doucnu,“ uzavírá vědecký ředitel centra,
profesor Zdeněk Peroutka. 

Zaujalo vás řešení? 

Zeptejte se na více informací Jana Podrapského
na e-mailu jan.podrapsky@siemens.com
nebo navštivte www.siemens.cz/sinamics.

»Velkou výhodou měniče Sinamics S120 je jeho prověřenost v praxi. Díky tomu, že
je již léta nasazován v nejrůznějších průmyslových aplikacích, má velmi široké pole
působnosti a jeho firmware je opravdu propracovaný do nejmenších detailů. Zároveň
je ale otevřený pro úpravy, takže řadu nestandardních situací je díky tomu možné
softwarovými úpravami vyladit, což je pro požadované aplikace v RICE nezbytné.«
Radek Ticháček, manažer speciálních projektů společnosti ENGIE

Sestava měničů 
měří dohromady
téměř 15 metrů 
a je do ní zakom-
ponován jeden
usměrňovač 
a čtyři třífázové 
střídače.



V Hestego používají  
Solid Edge a Teamcenter

Jak LINET šetří čas 
při vývoji projektů

Je to již dvanáct let, co 3D CAD systémy Solid Edge a později také Teamcenter začaly
na poli technologického vývoje a designu formovat význam jedné jihomoravské
společnosti, zabývající se zpracováním plechu. Řeč je o společnosti Hestego z Vyš-
kova a o jejích výrobcích, za které konstruktéři společně s designérem Martinem
Tvarůžkem získali prestižní světové ocenění Red Dot Award jako vítězové v kategorii
průmyslového designu. V Hestego zahájily systémy Siemens PLM Software novou
éru vývoje a výroby teleskopických krytů, zakázkové výroby z plechu a kapotáží.

Společnost LINET je předním světovým výrobcem zdravotnických lůžek a s jejich výrobky se setkávají
pacienti ve více než sto zemích světa. Za mimořádným úspěchem této české společnosti ze Slaného stojí
inovace a špičkové technologie, které jsou také její klíčovou konkurenční výhodou. Pro návrhy nových
produktů zde s úspěchem využívají softwarovou platformu Solid Edge od Siemens PLM Software.

Zaujalo vás řešení?
Podívejte se pomocí QR kódu 
na                , jak se konstruují 
polohovací lůžka LINET 
se softwarem Solid Edge.

Společnost LINET se specializuje na vý-
robu nemocničních a pečovatelských
polohovacích lůžek, kterých vyrobí na

40 tisíc ročně. Tato poměrně mladá česká
společnost již více než dvacet let dobývá svý-
mi inovacemi na poli zdravotnické a sociální
péče svět. Renomé získala již i v mezinárod-
ních soutěžích oceňujících špičkový průmys-
lový design výrobků, jako je jedna z nejpres-
tižnějších: Red Dot Design Award.
„Tak jako jsou zákazníci nároční na nás, my

musíme být nároční na sebe a také na své
dodavatele a na technologie, které použí-
váme,“ říká Tomáš Kolář, výkonný ředitel
společnosti LINET. Jednou z těch osvědče-
ných je právě Solid Edge, který zde konstruk-
téři využívají již dvacet let. „Za tu dobu jsme
se posunuli mílovými kroky kupředu a díky
využívání sofistikovaných funkcí Solid Edge

se nám v posledních letech daří zkrátit čas
vývoje o třetinu a umístit na trh dva velké
projekty ročně,“ vysvětluje Tomáš Kolář.

Solid Edge šetří čas i náklady
Když v roce 1990 v LINET začínali, pracovali
ve 2D systému, což ale konstruktérům neu-
možňovalo kreslit tvarové dílce, které by
jim pomohly rozjet výrobu vstřikovacích
forem. Rozhodli se proto přejít na nový 3D
systém. Při jeho výběru kladli důraz na
otevřenost, možnost použít vlastní progra-
mování a vyvinout si vlastní makra, jako je
například rohové razítko, které je propojeno
s podnikovým informačním systémem. To
vše umožnil právě Solid Edge od Siemens
PLM Software. Další výhodou, kterou dnes
v LINET využívají pro importované modely,
je editace pomocí synchronní technologie.

Konstruktéři tak nemusejí modely vytvářet
pokaždé znovu a mohou je jen editovat.
Díky softwaru Solid Edge se společnosti
LINET podařilo snížit náklady na formy 
a především urychlit čas vývoje tak, aby
byly jejich nové výrobky včas uvedeny 
na trh. „Zároveň si ale uvědomujeme, že
pokud chceme zůstat na špičce, je potřeba
se věnovat i nevývojovým fázím výrobku 
a produktovému cyklu. V tom si velmi slibu-
jeme od platformy Teamcenter,“ uzavírá
Tomáš Kolář. 

Solid Edge

Solid Edge je komplexní hybridní 2D/3D CAD systém, který využívá synchronní technologii pro zrychlení konstrukce,
snazší provádění změn a vylepšené opětovné použití importovaných dat. Díky dokonalejšímu modelování a návrhu 
dílů a sestav, transparentní správě dat a integrované analýze metodou konečných prvků, je aplikace Solid Edge 
usnadněním práce při rostoucí složitosti návrhu výrobků.

Synchronní technologie v Solid Edge, která kombinuje přesnost parametrického modelování s volností přímého 
modelování, je jedinečným pomocníkem pro práci na úpravách modelů a práci s importovanou geometrií.

Solid Edge je možné si vyzkoušet zdarma na 45 dní. Testovací licenci, která se nijak neliší od standardní licence, 
si můžete stáhnout na www.siemens.com/plm/cz/free-solid-edge. 

Software je dostupný také na bázi měsíčního předplatného v internetovém obchodě Solid Edge www.siemens.com/
plm/buy-solid-edge. Firmy si mohou vybrat takovou licenci, která nejlépe vyhovuje jejich potřebám a rozpočtu.

Přemýšlíte 
o pořízení 
softwaru 

Solid Edge? 
Zkuste 

testovací 
licenci 

zdarma. 

V roce 1995 Hestego začínalo s 15 zaměstnanci
a obratem devět milionů korun. Dnes ve firmě
na zpracování plechu pracuje 320 zaměstnanců

a obrat podniku se pohybuje kolem půl miliardy korun.
Rychlý růst firmy a její expanze na zahraniční trhy dopro-
vázely vysoké nároky na procesní řízení nových projektů.
„Před nasazením systému Solid Edge jsme používali
k projektování CAD, který nám ale neumožňoval para-
metrickou editaci modelů, zejména pro teleskopické kryty.

Hledali jsme proto nový nástroj, který by umožňoval
rychlou editaci již hotových modelů změnových rozměrů,“
říká Josef Vosolsobě, vedoucí vývoje společnosti Hes-
tego. „Vybírali jsme z několika systémů, až jsme našli
systém Solid Edge, který splnil všechny naše požadavky,“
dodává Josef Vosolsobě. Systém od společnosti Siemens
PLM Software totiž umožňuje parametrickou editaci
modelů, především využívat již hotové modely. „Poda-
řilo se nám tak snížit časovou náročnost přípravy doku-
mentace ze tří týdnů na tři dny,“ uvádí Josef Vosolsobě.

» Teamcenter nám umožňuje provádět
sofistikovanou správu dokumentace 
a také s ním může spolupracovat více
konstruktérů na jedné sestavě. «

Josef Vosolsobě, vedoucí vývoje společnosti Hestego

Správu dat zařídí Teamcenter
Software Solid Edge se velmi dobře osvědčil pro kon-
strukci teleskopických krytů, ale ve chvíli kdy firma
zaváděla nový produkt – kapotáž strojů – se konstruk-
térům stávalo, že si data navzájem přepisovali nebo
tvořili kopie stejných dílců na podnikovém serveru. 
Pak nebylo jasné, která kopie dílce je platná. Data bylo
nutné řídit a spravovat.
„Po pěti letech hledání jsme se rozhodli pro zavedení
systému PDM, a to konkrétně programu Teamcenter.
Hlavní roli ve finálním rozhodování sehrála možnost
sofistikované správy dokumentace, zajištění platné
dokumentace a umožnění spolupráce více konstruktérů
na jedné sestavě,“ dodává Josef Vosolsobě. To se také
pro společnost Hestego ukázalo jako největší přínos.
Podniku to zajistilo technickou stabilitu výroby
a pomohlo k naplňování hlavního cíle procesního
řízení, jímž je pro podnik digitální řízení procesů. 

Využijte QR kód a podívejte se na                , 
jak využívají systémy Solid Edge 
a Teamcenter ve společnosti Hestego.

Zaujalo vás řešení?
Zeptejte se na více informací Evy Urbánkové
na e-mailu urbankova.eva@siemens.com
nebo navštivte www.siemens.cz/plm.
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Zelená energie je téma, které hýbe současnou společností. Její produkce má širokou
podporu a pozitivní ekologické dopady jsou jednoznačné. Přesto však její distribuce není
jednoduchou záležitostí – především kvůli výkyvům souvisejícím s počasím. Někdy je jí
málo a někdy zase moc, což způsobuje v přenosové síti nerovnováhu. Mladoboleslavská
společnost ŠKO-ENERGO spustila projekt ukládání přebytečné energie v síti prostřednictvím
obřího elektrokotle napojeného na teplárnu. Unikátní řešení na míru části elektro včetně
řídicího systému dodalo oddělení Industry Services společnosti Siemens.

Skladování neboli akumulace energie
je dlouhodobě zásadním tématem
v oblasti energetiky. Zabývá se jím

i významná česká společnost ŠKO-ENERGO,
která je partnerem ŠKODA Auto a E.ON
Česká republika. Společně také zrealizovaly
inovativní projekt ukládání elektrické
energie s využitím elektrokotle napoje-
ného na teplárnu v Mladé Boleslavi. Za-
řízení slouží k regulaci přebytečné energie
v síti a zároveň předchází výpadkům v dodáv-
kách elektrické energie. Projekt označovaný
v zahraničí jako Power to Heat je prvním
v průmyslové energetice v České republice

a je další inovací společnosti ŠKO-ENERGO,
která se nyní díky němu bude podílet na
zajištění stability rozvodné sítě.
ŠKO-ENERGO je výhradní dodavatel energií
a energetických služeb pro ŠKODA Auto 
a prostřednictví své teplárny je napojeno na
rozsáhlou horkovodní síť v areálu automo-
bilky s trvalým odběrem tepla. „Projektem
Power to Heat jsme rozšířili naše portfolio
činností a zahájili jsme novou etapu v pos-
kytování podpůrných služeb pro společnost
ČEPS, a to unikátnějším a efektivnějším způ-
sobem, než je dosud v České republice běžné,“
říká Ing. Miroslav Žďánský, který projekt

elektrokotle ve společnosti ŠKO-ENERGO
inicioval. Podpůrné služby jsou totiž důleži-
tým nástrojem pro zajištění spolehlivého pro-
vozu elektrizační soustavy. ČEPS jako pro-
vozovatel přenosové soustavy je nakupuje
od jednotlivých poskytovatelů, a to z důvo-
du legislativního oddělení výroby a přenosu
elektrické energie.
Aktivací podpůrných služeb je do soustavy
dodána potřebná regulační energie, která
reaguje na operativní změny ve výrobě a do-
dávce elektrické energie. Pro jejich poskyto-
vání je zapotřebí, aby měl daný dodavatel 
k dispozici dostatek certifikovaných zařízení
s potřebnými technickými parametry. Jednou
z možností, jak zajistit potřebný regulační
rozsah na elektrárenských blocích, je právě
instalace výkonných elektrických kotlů. Ty
totiž umožní do 15 minut akumulovat pře-
bytečnou energii v soustavě. Instalovaný vý-
kon kotle v Mladé Boleslavi je 15 MW, v pro-
vozu může být až 7200 hodin za rok při
průměrném výkonu 10,5 MW. Kotel využívá
špičkovou norskou technologii Parat.

Elektrodový kotel šetří dvakrát
Základní funkcí projektu je dodávka tepla do
horkovodní sítě ŠKODA Auto a podpora pro
zajištění rovnováhy v rozvodné síti ČEPS pro-
střednictvím poskytování podpůrných služeb.
Základem technologie je elektrodový kotel
podobný obřímu boileru, který převede
elektrickou energii na teplo – ohřívá vodu
ve válcové nádrži. K ohřevu slouží systém

ponořených elektrod napájených VN napě-
tím 6,3 kV. Voda se ohřívá cirkulací v kotli
přes horní komoru, kde jsou zavěšené elekt-
rody. Nádrž kotle je natlakovaná dusíkem
nebo jiným inertním plynem, protože důle-
žitým parametrem souvisejícím s optimální
funkcí kotle je vodivost (konduktivita) vody 
a inertní plyn ji udržuje na stálé hodnotě.
Aby měl kotel správný výkon, musí se 
vodivost nepřetržitě sledovat a překročí-li
nastavenou hodnotu, aktivuje se automa-
tické odpouštění vody.
V projektu Power to Heat ve ŠKO-ENERGO
je elektrodový kotel vybaven tepelným vý-
měníkem pro přenos tepla z primární strany
(elektrický kotel) na sekundární stranu (síť
dálkového vytápění). Proud horké vody na
sekundární straně výměníku převezme teplo
generované elektrodovým kotlem a předá
jej do sítě dálkového vytápění. Systém elek-
trodového kotle je zpětným a přívodním po-
trubím připojen ke stávajícímu systému hor-
ké vody a u každého přípojného místa je
instalován uzavírací ventil. Čerpadlo s frek-
venčním měničem pak reguluje průtok horké
vody přes sekundární tepelný výměník.
Teplo předávané elektrodovým kotlem horké
vodě na sekundární straně výměníku je ne-
přetržitě monitorováno měřicím zařízením
před výměníkem. V okruhu výměníku tepla
jsou instalovány teplotní a tlakové spínače,
aby se zabránilo provozu bez průtoku horké
vody přes sekundární výměník. Elektrodový
kotel má vlastní zařízení na udržování žádané

teploty – k tomu slouží horká voda z přívod-
ního potrubí. Aby nedocházelo k úniku hor-
ké vody do primární strany elektrodového
kotle, používá se další tepelný výměník, který
zajistí rozdělení průtoku mezi primární a se-
kundární stranou elektrokotle. Tento systém
udržuje na primární straně žádanou teplotu
a umožňuje jeho rychlé spuštění.
Elektrodový kotel lze tedy provozovat ve
dvou módech – v režimu ohřevu, kdy kotel
vyrábí teplo dle poptávky nastavené provo-
zovatelem a v režimu rovnováhy rozvodné
sítě, kdy dokáže během čtvrt hodiny stáh-
nout přebytečnou energii v síti o 15 MW.

Řešení Siemens na míru
Společnost Siemens participovala na tomto
výjimečném projektu jakožto dodavatel kom-
pletního elektro řešení a řídicího systému
Simatic S7-300. Tento řídicí systém byl zvo-
len kvůli rozhraní a funkci pro-kontrol. Bylo
totiž nutné zajistit kompatibilitu mezi řídi-
cím systémem teplárny, který je od jiného
dodavatele a nepatří již mezi nejnovější,
kotlem a společností ČEPS, která si kotel
dálkově sama spíná.
Řídicí systém Simatic S7-300 umožňuje komu-
nikaci mezi všemi třemi stranami a umí
posílat každou vteřinu informace o vzorko-
vání, které požaduje ČEPS. Jde o svorkové
hodnoty z generátoru, dvou turbín a elektro-
kotle a z těchto dat se vypočítává energie,
kterou teplárna buď odebírá, nebo dodává.
Mimořádností této zakázky je také sama

skutečnost, že Siemens dodal poprvé VN
rozváděče do společnosti ŠKO-ENERGO.
Konkrétně se jednalo o odbočku z trafa,
kam bylo nutné přidat omezovací reaktory,
VN odpojovač, který umí tuto větev vypnout,
a 6kV kobka, kde je odpínač a vypínač pro
časté spínání kotle, které bylo nutné zajistit
pro jeho správnou funkci. Na jedné turbíně
přibyla také nová rozdílová ochrana 
Siemens SIPROTEC.
Největším přínosem pro zákazníka však bylo
celé řešení, které tým Siemens Industry 
Services pod vedením Romana Sluky 
a Jaroslava Nováka vymyslel a zrealizoval.
Na základě pozitivních referencí ze společ-
nosti ŠKO-ENERGO, kde Siemens dlouho-
době působí, přišla nabídka, zda by se
tohoto složitého úkolu ujal. 
„Měli jsme připravený projekt na ukládání
elektrické energie prostřednictvím elektro-
kotle a zvolenou technologii,“ říká Miroslav
Žďánský ze společnosti ŠKO-ENERGO. „Potře-
bovali jsme však partnera, který by přinesl
řešení, jak zařízení připojit a propojit všech-
ny účastníky, aby celý projekt správně a efek-
tivně fungoval. A to se díky týmu Siemens
Industry Services podařilo a kotel jsme kon-
cem listopadu úspěšně spustili do zkušeb-
ního provozu,“ dodává Miroslav Žďánský. 

Unikátní elektrokotel
pomáhá udržovat
rovnováhu 
v přenosové síti

15MW

dokáže tento spe-
ciální elektrokotel
spotřebovat 
do 15 minut 
v případě přebytku
energie v síti.

Jak funguje elektrodový kotel

Zaujalo vás řešení? 

Zeptejte se na více informací Romana Sluky
na e-mailu roman.sluka@siemens.com
nebo navštivte www.siemens.cz/simatic.
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Současná řešení mají obvykle typický
vzorec „automatizační pyramidy“.
Jednotlivé vrstvy od senzoru přes

řídicí jednotku PLC a HMI, až po systémy MES
a ERP jsou vystavěny hierarchicky a obvykle
neumožňují žádný přímý přístup z nejvýše
umístěných systémů do systémů pod nimi.
V digitální továrně má právě naopak před-
nost horizontální integrace mezi kompo-
nenty na stejné úrovni a vertikální integ-
race (tzn. komunikace mezi vrstvami)
jednotlivých úrovní komunikace. Odpadá
tak rigidní celulární struktura digitální to-
várny (například kvůli libovolně se pohybu-
jícím autonomním robotickým strojům).
Stroje nově potřebují informační infrastruk-
turu, která již není přísně hierarchická, 
ale zohledňuje i příslušné dynamicky se
měnící prostředí.
Integrace dat jako zdroje informací pro 
analytické služby založené na datech na
druhou stranu vede k rozpadu horizontál-
ních vrstev. Například pro získání nových
poznatků pro účely prediktivní údržby je
potřeba mít k dispozici vysokou hustotu 

dat na všech úrovních, od návrhu a pro-
jekce přes poskytování kvalitních dat při
výrobě až po senzory, které v průběhu pou-
žívání stroje předávají naměřené hodnoty
do cloudu, odkud je využívají příslušné IT

systémy. Za určitých podmínek tato data
nejsou pro PLC, které řídí výrobní stroj, rele-
vantní, naopak by mohla zbytečně vytěžovat
PLC nadbytečným routingem dat. Je proto
rozumné, aby přesto, že senzory na jednu
stranu fungují jako zdroje informací, předá-
valy výsledky i přímo dál do datového
archivu v cloudu v různých cyklech, rozliše-
ních nebo s různě naměřenými hodnotami.
Koneckonců digitální továrnu si také nesmí-
me představovat jako neměnný systém, ale
spíše jako organismus, který se neustále

přizpůsobuje (sám o sobě nebo pomocí
projektování) novým požadavkům. I proto
musí být její architektura flexibilní a jedno-
duchá na údržbu, aby bylo možné rozumně
zvládat jejich komplexnost.

Požadavky na datové sítě
Komunikační infrastruktura potřebná jako
základ takto navrhované architektury musí
proto splňovat hned několik různých pod-
mínek. Mezi ně patří vlastnosti, které jsou
typické již pro dnešní průmyslový ethernet,
např. využití otevřených standardů, dostup-
nost, kvalita služeb a především bezpečnost.
Jelikož je ale kvůli datovým službám vyža-
dována i konektivita k IT systémům 
a zvýšená transparentnost napříč všemi
úrovněmi, je nezbytné vytvořit propojení

mezi kancelářskou a výrobní sítí. Výkon 
v průmyslové síti je sice zajištěn pomocí
bezpečnostních mechanismů, umožňuje
nicméně přístup ke všem úrovním, zaříze-
ním a komponentům. To vede k využití
různých stupňů agregace a zavedení
výrobní páteřní sítě jako síťové typologie.
Umožňuje nejen rychlou komunikaci mezi
zařízeními v jednotlivých výrobních jednot-
kách, ale i vysoce účinné propojení kan-
celářské sítě s jednotkami nižší úrovně.
Pro splnění cílů a požadavků digitální
továrny však komplexní síťová typologie
nestačí. Je potřeba mít otevřený a standar-
dizovaný komunikační protokol, který
nabízí dostatek sémantických informací 
a možností překladu, je jednoduše rozšiři-
telný a snadný na údržbu, s možností
maximálního zabezpečení při nejrůzněj-
ších provedeních, ale zároveň disponující
pamětí a s nízkými požadavky na zpraco-
vání, aby bylo možné jej použít i v malých
zařízeních.

Komunikační architektura 
pro digitální továrnu
Odpovědí na všechny tyto požadavky je
nový standard OPC UA. Nejedná se však
pouze o protokol, ale o kompletní architek-
turu, která nabízí jak softwarovou podporu
vhodnou pro definici přenosu pro zařízení 
i poskytovatele softwaru, tak i technické
nástroje pro systémové integrátory.
OPC UA tak nabízí celou řadu výhod. 
Informační model například zajistí přenos
všech dat z hlediska typové bezpečnosti.
Jsou tak možné i komplexní typy (struk-

tury) dat. Kromě výhradně datových hod-
not přenáší protokol OPC UA mezi
komunikačními partnery i sémantické 
informace.
Vzhledem k objektově orientované archi-
tektuře je sémantika provázána v kontextu
objektů, a tak vždy odkazuje na celý objekt
společně s jeho vlastnostmi a metodami.
Funkční volání prostřednictvím sítě umož-
ňují určitou míru kontroly komunikačního
partnera. A nakonec podpora zpráv udá-
lostí probíhá jako ad  hoc komunikace 
nebo zprostředkování zpráv pro propojení
do cloudu.
Bezporuchovou povahu tohoto protokolu
podporují rozhraní, která zavádějí své spe-
cifikace do projekčního prostředí (pro- 
hledávatelné rozhraní). Pro každé zařízení

lze popisný soubor naimportovat do pro-
jekce nebo přečíst ze zařízení, které je
dostupné on-line a nabízí podrobnou 
specifikaci rozhraní. Správné použití roz-
hraní v uživatelském programu zajišťují
vývojářské nástroje. Dalším klíčovým 
prvkem je ochrana před neoprávněným
přístupem. Jako obranný mechanismus
využívá protokol OPC UA mj. certifikáty
X.509 a související bezpečnostní protokoly.

Spolupráce s PLCopen
V oblasti vlastního využití v různých apli-
kacích spolupracují průmyslové asociace 
s nadací OPC Foundation na tzv. „společ-
ných specifikacích“, které doplňují stan-
dardy OPC UA pro určitou konkrétní
doménu. Příkladem je spolupráce 
s PLCopen, kde byl sdílený postup pro 
blokování a poskytování přístupu k da-
tům definován v PLC. Dodavatelé, jako 
je společnost Siemens, tyto mechanismy
začleňují například za účelem integrace
řídicí jednotky (na základě OPC UA) do 
zařízení jiných výrobců nebo do počíta-
čových/IT systémů. Například komunikační
procesor CP 443-1, který se používá jako
spojovací modul v systému Simatic S7-400,
podporuje funkčnost protokolu 

OPC UA na úrovni klienta a serveru. Ostatní
systémy tak mohou získat přístup k datům
z CPU jednotky Simatic S7-400 prostřed-
nictvím standardizovaného rozhraní. Díky
tomuto modulu mohou být i stávající zá-
vody dodatečně vybaveny komunikačními
možnostmi OPC UA.
Dříve, než lze protokol OPC UA využít jako
integrovanou komunikační infrastrukturu,
je ovšem nezbytné splnit další standardizo-
vané úlohy, jelikož některé oblasti prů-
myslové komunikace ještě nejsou zcela
pokryty. Například na úrovni senzorů je pro
užití v protokolu OPC UA specifikováno jen
několik řad zařízení nebo technologií, jako
jsou systémy RFID (např. Simatic RF600).
Na vyšší úrovni jsou navíc vyžadovány 
další definice, pokud se již nejedná pouze 
o technické parametry, jako je například
přenosová rychlost čtečky RFID nebo pří-
stup pouze pro zpracování dat. Místo toho
bude nutné standardizovat funkční charak-
teristiku podle příslušného oboru a apli-
kace, která bude více odpovídat projekč-
nímu kontextu projektanta zařízení a méně
návrháři softwaru.
Již dnes však OPC UA představuje svým 
rozsahem jedinečnou komunikační archi-
tekturu a je nepostradatelná pro vertikální 
i horizontální integraci v rámci digitální
továrny. 

Od senzoru po cloud
Integrace různorodých systémů do IT nebo automatizační infrastruktury
představuje docela tvrdý oříšek, protože v tomto případě neexistují 
žádná standardizovaná rozhraní ani protokoly. Jakou komunikační 
architekturu tedy potřebujeme k propojení desetitisíců zařízení v rámci
digitální továrny? Klíčem k digitální infrastruktuře jsou v tomto ohledu
průmyslové sítě a OPC Unified Architecture (OPC UA).

» OPC UA není jen protokol, ale kompletní
architektura, která nabízí širokou 
softwarovou podporu. «

Topologie průmyslové sítě

Topologii průmyslové sítě tvoří různé úrovně agregace a páteřní síť v kruhové struktuře.

Zaujalo vás řešení? 

Zeptejte se na více informací Vladimíra Ševčíka
na e-mailu vladimir.sevcik@siemens.com
nebo navštivte www.siemens.cz/simatic-opcua.

Celofiremní 
páteřní síť

Kancelářská 
síť
Ethernet / OPC UA

Agregace 
na úrovni
páteřní 
sítě
Průmyslový 
ethernet / OPC UA

Agregace 
na úrovni
výroby 
Průmyslový 
ethernet / OPC UA

Výrobní 
jednotka  
/ strojní 
zařízení
Profinet

» Komunikace prostřednictvím OPC UA 
je nezbytná pro vertikální i horizontální
integraci v rámci digitální továrny. «
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Červený autobus, který dělal kliky, byl symbolem Českého
domu na letních sportovních hrách v Londýně v roce 2012.
Jeho konstrukce je poháněna hydraulickým agregátem 
o výkonu 44 kW, s tlakem v systému 270 Mpa a s celkovým
výkonem 80 kW. Ten dokáže tohoto sedmitunového 
svalovce postavit „na zadní“ již za 3,5 sekundy.

Společnost Hyundai Dymos Czech
a automobilka Hyundai sídlí na stej-
né adrese ve výrobním areálu v Nošo-

vicích. Jedná se ale o dvě samostatné spo-
lečnosti, které spojuje jeden společný cíl –
včas dodané autosedačky do nových vozů,
kterých automobilka vyrobí v Česku víc než
350 tisíc za rok. Zpoždění nebo zastavení
výroby znamená pro obě strany velký pro-
blém a finanční ztrátu, proto se snaží
možným technickým problémům v maxi-
mální míře předcházet.
Jedním z citlivých míst jsou data a výrobní
programy, podle kterých se produkce řídí.
Ve firmě Hyundai Dymos je více než pade-
sátka strojních zařízení ovládaná pomocí
PLC, z nichž 80 procent tvoří řídicí systémy
Siemens Simatic a zbylých 20 procent jsou
systémy jiných dodavatelů.
Všechna PLC je nutné pravidelně zálohovat,
aby se cenná výrobní data udržovala co
možná nejaktuálnější. Proto bylo dříve
nutné každý týden provést fyzicky zálohu
všech zařízení na flash disky, což byl časově
velice náročný úkol, bohužel ne vždy úplně
efektivní. Občas se totiž v průběhu týdne
výrobní program i několikrát změnil a histo-
rie těchto úprav nebyla nikde
zaznamenána.

Program, kterému žádná změna
neunikne
Protože frekvence pravidelných záloh byla
pro společnost Hyundai Dymos personálně
náročná, obrátila se počátkem letošního ro-
ku na zákaznický servis společnosti Siemens,
se kterým již spolupracovala na jiných dato-
vých projektech, zda by se mohl zálohování
dat z PLC ujmout. 
„Namísto řešení, které by bylo zbytečně
finančně nákladné a přitom nedostatečně
efektivní, jsme zákazníkovi nabídli náš nový
software Versiondog, který provádí záloho-
vání všech PLC automaticky a ne jen ve zvo-
lených termínech, ale průběžně,“ říká Lucie
Vychodilová, manažerka zakázky společnosti
Siemens. Systém na základě poměrně složi-
tých algoritmů neustále monitoruje data z ří-
dicích systémů, a jakmile zaznamená změ-
nu, okamžitě ji ukládá na server a archi-
vuje. „Pokud je potřeba se vrátit k některé
z předchozích verzí výrobního programu,
není problém patřičnou verzi vyhledat,
neboť jsou uloženy všechny,“ dodává Lucie
Vychodilová.
V rámci zakázky pracovníci servisního oddě-
lení nainstalovali nový software, propojili
do sítě 25 vybraných zařízení, systém oživili
a zaškolili obsluhu.

„Se společností Siemens spolupracujeme
v oblasti digitálních služeb k naší plné 
spokojenosti již tři roky, věděli jsme proto,
na koho se s naším požadavkem obrátit.
Řešení, které díky programu Versiondog
nyní máme, je nesrovnatelně efektivnější,
spolehlivější i finančně výhodnější, než 
náš předchozí systém,“ říká Marcel Bilčík,
vedoucí IT a softwarových aplikací ve 
společnosti Hyundai Dymos Czech.
Inteligentní software je k dispozici pro řídicí
systémy společnosti Siemens řady Simatic
a Sinumerik, plně kompatibilní je však 
i se systémy jiných výrobců. Se všemi PLC
se propojuje síťově a lze jej bez problémů
rozšířit na libovolný počet připojených 
zařízení.
„S automatickým zálohováním dat pomocí
systému Versiondog jsme velmi spokojení 
a uvažujeme o jeho nasazení i na dalších
25 stanic, které v první fázi projektu zapo-
jeny nebyly,“ dodává Marcel Bilčík. 

Zaujalo vás řešení?
Zeptejte se na více informací Lucie Vychodilové
na e-mailu lucie.vychodilova@siemens.com
nebo navštivte www.siemens.cz/versiondog.

Versiondog – hlídací pes pro výrobní data
V automobilovém průmyslu je výroba stylem „just-in-time“ běžnou záležitostí. Dodavatelé velkých
automobilek musí své komponenty dodávat téměř na vteřinu přesně, jinak hrozí kolaps celé
výroby. Nepracuje se totiž se skladovými zásobami, dodávané díly jsou okamžitě montovány do
automobilů a jeden krok navazuje přesně na druhý. Jedním z takových dodavatelů je společnost
Hyundai Dymos Czech, která vyrábí polyuretanové autosedačky pro automobilku Hyundai. Dodržet
přesný takt výroby a chránit výrobní data zde pomáhá digitální řešení od Siemens Industry Services.

Trifot sleduje vaše kroky
V Praze v Nových Butovicích, před nově otevřeným Czech Photo Centre, stojí
podivný tvor. Místo nohou má stativ, místo hlavy osm různých fotoaparátů a koulí
očima. A pokud máte z jeho pohledu pocit, že vás sleduje, tak máte pravdu. Trifot 
je totiž inspirován knihou Johna Wyndhama Den Trifidů a také odkazuje na velmi
aktuální téma fotografování, pozorování a všudypřítomného sledování „Velkým
bratrem“. Autorem kinetické sochy je známý český výtvarník David Černý, který
k rozpohybování svého díla použil komponenty od společnosti Siemens.

Trifot měří dvanáct metrů a fotoaparáty použité
jako předloha pro jeho výslednou podobu sym-
bolizují vývoj této techniky. Ve skulptuře tak

najdeme historický aparát s měchem i moderní zrcad-
lovku. Z objektivu každého fotoaparátu však vykukuje
oko, které bedlivě sleduje své okolí. Upozorňuje tak
na fakt, že v současném světě lze pořídit fotografii
nebo videozáznam téměř kohokoliv, kdykoliv a na
jakémkoliv místě planety. Ve spodní části sochy jsou
totiž umístěny dvě speciální kamery, které umožňují
tzv. trackování neboli sledování vybraného objektu,
i když se pohybuje.
Tyto kamery si určitým náhodným způsobem vyberou 
v davu jednu osobu, kterou pak začnou sledovat. Infor-
mace z kamery jsou předávány řídicímu systému celé
sochy a ten zajistí, že oči v jednotlivých objektivech
začnou vybranou osobu sledovat. Co kamery vidí 
a koho pozorují, se pak bezprostředně zobrazí na šesti
velkoplošných obrazovkách v blízkosti sochy. Obrazový
materiál, který však vzniká při sledování, není nikde
uchováván a získaná data jsou pouze zobrazena na
velké obrazovce a následně ihned smazána.

Řešení dodal Siemens
Pohyb jednotlivých očí zajišťují servomotory řady 1FK7 
a měniče Sinamics S120 od společnosti Siemens. 
O řízení všech pohybů se stará řídicí systém Simotion
P320, který s jednotlivými periferiemi komunikuje
pomocí rozhranní Profinet.
„Asi nejvýznamnějším krokem pro oživení zařízení a na-
vození reálnosti pohybů bylo naprogramování matema-
tického modelu pro transformaci informací z kamer
na povely pro natáčení servomotorů příslušející jednot-
livým očím,“ říká Radek Novotný, obchodně technický
poradce ze společnosti Siemens. Každé oko má svou kine-
matiku tvořenou dvěma motory, které polohují  v jiném
souřadném prostoru než sledovací kamery. Správnou
transformací těchto dvou souřadných systémů pak lze
docílit reálnosti chování jednotlivých očí.

Osvědčená spolupráce
Podobný řídicí systém od společnosti Siemens použil
David Černý i v jednom ze svých předchozích děl, v uni-
kátní pohyblivé hlavě spisovatele Franze Kafky, která
stojí před obchodním domem Quadrio v Praze. Ani to
však nebyla první společná realizace. Díky komponen-
tům Siemens rozpohyboval David Černý také červený
autobus pro letní sportovní hry 2012 v Londýně.  

Oči sochy 
se pohybují díky 

servomotorům 
a měničům 

Siemens.

Zaujalo vás řešení a chcete se dozvědět víc?
Zeptejte se Radka Novotného na e-mailu 
novotny.radek@siemens.com 
nebo navštivte www.siemens.cz/simotion.
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Přepínače Scalance zajistí spolehlivou komunikaci

Přesné a rychlé vážení

Novinkou na trhu je kombinovaný
systém pro aplikace řízení pohybu,

jehož součástí je pokročilý řídicí systém
Simatic Advanced Controller a servosystém
Sinamics. Složkou optimalizovaného a uži-
vatelsky vstřícného systému je servopohon
Sinamics V90 a servomotor Simotics S-1FL6
rozšířený o nový inkrementální kodér s roz-
lišením 21 bitů. Různé rozměry měničů
a osové výšky servomotorů pokrývají širo-
kou škálu aplikací pro provoz v jedno- i tří-
fázových sítích. Systém nabízí osm velikostí
měničů a sedm osových výšek hřídele s vý-
konem od 0,05 do 7,0 kW. Motory mají

nízký moment setrvačnosti pro nejrůznější
úlohy zaměřené na řízení dynamického
pohybu a zpracování, např. při polohování,
přepravě nebo navíjení. 
Za řídicí funkce odpovídá Simatic S7-1500
T-CPU, integrovaný do nejnovější verze
platformy TIA Portal V14. Nový servosystém
Sinamics V90 se sítí Profinet zajistí požado-
vanou rychlost a přesnost stroje. S novým
systémovým souborem mohou uživatelé
řešit pokročilé úlohy související s řízením
pohybu, např. v případě synchronizace 
a vačky, a to ve známém prostředí. Nový
systém S7-1500 T-CPU je vhodný i pro 

bezpečnostní aplikace, takže pro standardní 
a bezpečnostní automatizační úlohy i úlohy
související s řízením pohybu stačí používat
jeden řídicí systém. Kromě toho lze servo-
systém použít i s mikrosystémem Simatic
S7-1200. 

Vážicí modul Siwarex WP251 získal díky své přesnosti a rychlosti certifikaci pro obchodní
vážení. Dokáže zcela samostatně provádět pracovní úlohy spojené s dávkováním a plně-

ním a nabízí všechny vlastnosti potřebné pro tento druh procesů. Nový modul lze také bez
problémů začlenit do inženýrského prostředí TIA Portal. Toto flexibilní řešení pro dávkování
a plnění s řídicím systémem Simatic S7-1200 může pracovat i samostatně v režimu bez
centrální jednotky (CPU). 
Při začlenění modulu do systému Simatic S7-1200 je možné díky centrální jednotce jedno-
duše přidávat a programovat případné speciální požadavky zákazníka či závodu, což vytváří
zcela volně programovatelné řešení pro vážení s využitím standardních komponent řídicího
systému Simatic. V módu samostatného fungování má obsluha díky komunikačnímu pro-
tokolu Modbus RTU nebo Modbus TCP/IP přístup ke všem parametrům a funkcím s mož-
ností editace. Pro optimalizaci vah lze využít režim záznamu. Uložené hodnoty vážení 
a příslušné stavové výsledky lze také zobrazit a analyzovat v Excelu pomocí parametrizač-
ního softwaru Siwatool V7.
Spouštění vah a jejich uvedení do provozu zjednodušuje ukázková aplikace „Ready-for-use“,
která je zdarma ke stažení na https://support.industry.siemens.com/My/ww/en/. Váhy je
možné spouštět, seřizovat a obsluhovat prostřednictvím dotykové obrazovky nebo cent-
rální jednotky. 

DŮLEŽITÉ NOVINKY:
• Integrace řídicího systému Simatic

Advanced Controller a servosystému 
Sinamics do platformy TIA Portal V14

• Pokročilý systém Simatic S7-1500 T-CPU 
Advanced Controller pro standardní 
a bezpečnostní automatizační úlohy 
a řízení pohybu

• Servosystém Sinamics V90 se sítí Profinet 
zajistí požadovanou rychlost a přesnost stroje 

Více se o systémech integrovaných do nejno-
vější verze platformy TIA Portal V14 dočtete 
na stranách 4-7 věnovaných tomuto tématu.
Další informace naleznete také 
na www.siemens.cz/tia.nadosah

Ukázkový projekt si můžete stáhnout 
po sejmutí QR kódu zde. 
Více informací najdete na www.siemens.cz/pi

KLÍČOVÉ INOVACE:
• Nová produktová řada switchů Scalance 

XC-200 v kompaktním provedení
• Robustní kryt a rozšířený rozsah 

pracovních teplot od -40 do +70 °C
• Díky SFP slotům nabízí flexibilní využití 

i gigabitovou rychlost
• Certifikace pro provoz v prostředích 

s nebezpečím výbuchu a podél železnič-
ních tratí

Logický modul LOGO! dokáže řídit jednoduché průmyslové aplikace, ale vy-
užití nachází i v oblasti automatizace budov, např. v kamerových systémech,

řízení přístupu, klimatizaci, osvětlení, stínění či zavlažování prostřednictvím
řízení čerpadel. S novou verzí firmwaru FS:04 byly možnosti logického modulu
řady LOGO! 8 ještě výrazně rozšířeny.
LOGO! se dá nyní používat při teplotách od -20 do +50 °C bez kondenzace, včetně
verzí s displejem. Poprvé jej lze proto používat venku při teplotách pod bodem mrazu.
Flexibilní integraci do stávajících projektů podporuje protokol Modbus TCP/IP,
který umožňuje sledování a ukládání hodnot ze zařízení s Modbus komunikací. 
V tomto protokolu může LOGO! vystupovat jako klient i server (master a slave),
a to v obou režimech najednou.
Nová verze softwaru LOGO! Soft Comfort V8.1 nabízí komfortnější ovládání,
snadnou konfiguraci  a řadu nových praktických funkcí, například synchronizaci
času s NTP serverem. LOGO! může případně sám jako NTP server sloužit. 
Uživatel tak může synchronizovat čas v síti mezi více moduly. Pomocí nástroje
LOGO! Access Tool je možné načítat hodnoty ze systému LOGO! přímo do 
MS Excel, které jsou pak dál k dispozici pro vyhodnocení.  Pro více informací navštivte www.siemens.cz/logo

HLAVNÍ VÝHODY LOGO! 8:
• Široké spektrum předpřipravených funkcí
• Komunikační protokol Modbus/TCP IP
• Automatická synchronizace data a času přes NTP server
• Vzdálený přístup a programování přes OpenVPN díky 

modulům CMR2020/2040

Chcete vědět víc? 
Navštivte www.siemens.cz/x-200

Snadná automatizace 
budov i průmyslu 

Jednoduché 
řízení pohybu

HLAVNÍ BENEFITY:
• Certifikát pro obchodní vážení
• Jednotná struktura a univerzální komuni-

kace díky integraci do S7-1200
• Čtyři digitální I/O, jeden analogový výstup
• Může pracovat i samostatně bez CPU Simatic
• Flexibilní přístup k různým automatizač-

ním systémům díky protokolu Modbus 
RTU nebo Modbus TCP/IP rozhraní

• Vysoké rozlišení v rozsahu čtyř milionů dílků

Produktová řada Scalance XC-200 před-
stavuje novou generaci kompaktních

switchů vrstvy L2 průmyslového Ethernetu.
Hodí se pro vytváření sítí, kdy lze kombino-
vat elektrické a optické spoje pro vytváření
topologií typu linie, hvězdy a kruhu. V pří-
padě potřeby lze nové switche také začlenit
do diagnostiky sítí Profinet nebo EtherNet/IP. 
Nové switche charakterizuje vysoký počet
portů, robustní provedení, rozšířený rozsah
pracovních teplot od -40 do +70 °C a certifi-
kace pro provoz v prostředí s nebezpečím

výbuchu (ATEX zóna 2, IECEx). Mohou 
se tak bez problémů využívat v širokém
spektru aplikací napříč všemi oblastmi prů-
myslu. Pro přenos větších objemů dat
nabízí Siemens variantu Scalance XC206-
2SFP se dvěma gigabitovými porty, například
pro přenos obrazových dat z kamer v tune-
lech do řídicího střediska atp.
Scalance XC-200 jsou k dispozici v různých
provedeních, ve variantě Scalance XC206-
2SFP si uživatelé mohou libovolně zvolit
oba dva optické porty. Všechna zařízení
jsou vybavena redundantním napájením,
které zajistí spolehlivý provoz i v případě
výpadku některého z nich. Robustní prove-
dení krytu modulu a ochranné límečky spo-
lečně s konektory a kabely typu FastCon-
nect jsou zárukou stabilního spojení typu
RJ45 i v prostředích, kde je zařízení vysta-
veno nárazům a vibracím. Díky své konstrukci
se mohou switche průmyslového Ethernetu
instalovat přímo na stěnu, na lištu DIN 35
mm nebo na lištu řady Simatic S7-1500 
i S7-300. Přehledné uspořádání diagnostic-
kých LED a signální kontakt umožňují
přesné určení stavu zařízení a rychlou 
a spolehlivou diagnostiku. 
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Předváděcí kamiony na cestě k vám

Výkonné a kompaktní spouštěče
motorů rozšiřují možnosti systému

Simatic ET 200SP. Jejich řídicí a monitoro-
vací funkce můžete využít při spouštění
třífázových i jednofázových motorů nebo
pro spínání odporových zátěží.
Ideální uplatnění naleznou v logistických
systémech s válečkovými dopravníky, hodí
se však i pro jednodušší aplikace, jako je
spouštění motorů čerpadel, které chrání
před zkratem a přetížením, monitorují 
rovněž provoz plynových výbojek a elek-
trických ohřevů. Využívají k tomu měření
provozního proudu zátěží, a tak informují
údržbu o stavu osvětlení, popř. topných
zón.
Oproti stávajícím spouštěčům motorů 
řady ET 200 je nová řada mnohem kom-
paktnější a umožňuje snadnou montáž.
Motorové spouštěče také nabízejí kom-
plexní diagnostické funkce a okamžitý
přehled o aktuálním provozním stavu. 
Díky komunikačnímu rozhraní Profinet,
které informuje o provozních stavech, 
např. zablokování motoru nebo dosažení
koncové polohy, lze předejít neplánovaným

dlouhodobým odstávkám. Nová funkce
QuickStop zajistí přesné a okamžité 
zastavení motoru v požadované poloze.
K výběru spouštěčů motorů a jejich uvá-
dění do provozu slouží jednotná konfigu-
rační, parametrizační a diagnostická 
softwarová platforma TIA Selection Tool 
a TIA Portal. 

Další informace naleznete na www.siemens.com/et200sp-motorstarter

Společnost Siemens poskytuje zdarma všem svým
zákazníkům technickou podporu k zakoupeným

produktům z oblasti průmyslové automatizace a po-
honů. Nejrychlejší způsob, jak získat odpověď na svůj
dotaz, je zadat jej prostřednictvím formuláře přes we-
bové rozhraní na stránkách www.siemens.cz/podpora.
Online komunikace podstatně urychlí celý proces
řešení, ať již vás trápí zádrhel při projektování nebo
potřebujete pomoci s uvedením zařízení do provozu.
Svůj dotaz můžete na stránkách zadat po jednodu-
ché registraci. Při vkládání dotazu si pak vyberete 

ze skupiny produktů, a podle jeho kategorie systém
dotaz odešle příslušnému technikovi s odbornými 
znalostmi. 
K dotazu můžete rovněž přiložit přílohu. Nově příchozí
dotaz vidí technik bezprostředně na svém počítači 
a vy zase máte přehled o stavu řešení vašeho dotazu, 
a kdo se ho ujal.
Technické dotazy můžete pokládat také prostřednictvím
hotline linky 800 122 552, která je dostupná 24 ho-
din denně, 365 dní v roce nebo e-mailem na adrese 
podpora.industry.cz@siemens.com. 

Potřebujete poradit? Vyřešíme to na webu

Optimální provoz 
a účinná ochrana 
elektromotorů

V loňském roce se vydal Safety Truck za zákazníky
na Moravu a do Pardubického kraje, aby jim

představil výhody řešení Safety Integrated, které
charakterizuje především rychlá a jednoduchá integrace
kvalitních bezpečnostních funkcí do standardních
produktů. To zákazníkům přináší nižší náklady, spo-
lehlivou ochranu lidí, strojů i zařízení, a celkově zvy-
šuje efektivitu a flexibilitu.
Novinky z produktové řady Sirius ocenili především
výrobci rozváděčů. I oni totiž musí držet krok s trendem
digitalizace a rostoucím tlakem na zkrácení doby uve-
dení výrobku na trh a zároveň zachovat stejnou, ne-li
vyšší kvalitu. Řešení, které jim pomůže urychlit vývoj 
a zároveň být nákladově efektivní, je proto vítanou 
konkurenční výhodou.
Komponenty v rozváděči musí být více než jen efek-
tivní. Modulární řešení umožňují mimořádně jedno-
duché projektování a snadnou montáž. Produkty 
Siemens se navíc dají snadno integrovat do decentrál-
ních (řídicích) systémů. Jsou sehrané a přizpůsobené 
k optimální komunikaci. 
Zákazníky při prezentacích nejvíce zaujalo rozšíření 
modulárního systému Sirius o další konstrukční 
velikost S3, také je příjemně překvapila robustnost 
a odolnost nové řady řídicích tlačítek, přepínačů 
a signálek Sirius ACT.

Pozornost přitahovala též stěna prezentující možnosti 
a přednosti připojení k řízení prostřednictvím rozhraní
IO-Link. Prezentovány byly i novinky z oblasti jisticí
techniky Sentron, např. nový digitální multimetr 
Sentron PAC 5100, který přesně zaznamenává, kdy, 
kde a kolik energie se spotřebovává. 

Kamiony v barvách Siemens jsou ukázkou důrazu na špičkovou a efektivní 
podporu a individuálního přístupu, který k našim zákazníkům máme. Produkty 
a řešení Siemens si díky kamionům Safety Truck a Sirius Truck zájemci mohou
vyzkoušet přímo u sebe v závodě. 

Řešíte problém s řídicím systémem Simatic, spínacím relé Sirius, měničem
Sinamics nebo jiným produktem či systémem Siemens? Potřebujete poradit 
s jeho instalací, nastavením nebo odstraněním poruchy? Kontaktujte bezplatnou
technickou podporu společnosti Siemens přes nové webové rozhraní. Je to
nejrychlejší způsob, jak vám můžeme pomoci.

Road Show s předvá-
děcími kamiony
Siemens se uskuteční
i v letošním roce.

Napište svůj 
dotaz přes 

webové rozhraní
www.siemens.cz/

podpora.

Spouštěče motorů 
ochrání před zkratem

Spouštěče motorů
3RM1 jsou velmi
kompaktní.

Chcete vědět víc? 
Zeptejte se Zdeňka Bekra na e-mailu zdenek.bekr@siemens.com 
nebo navštivte www.siemens.com/sirius

Osvědčené spouštěče motorů 3RM1 pro přímé a reverzační
spouštění elektromotorů do 3 kW nabízí další možnosti jištění

před zkratem a montáž k přípojnicovému rozvodu v rozváděčích.
Velmi kompaktní řešení, široké pouze 22,5 mm včetně jištění před
zkratem pro motorové vývody poskytují spouštěče motorů díky
novým pojistkovým modulům. Víčko pojistkového modulu je bloko-
váno proti otevření, je-li modul upevněn na montážním adaptéru.
V závislosti na použitém montážním adaptéru je možné upevnění
spouštěče včetně jištění před zkratem na přípojnicový rozvod 
s roztečí 60 mm nebo na montážní lištu. 

V KOSTCE:
• Velmi kompaktní řešení díky novým pojistkovým modulům 

3RM1930 a 3RM1932
• Kompletní spotřebičový vývod široký pouze 22,5 mm

Více podrobností najdete na ww.siemens.com/sirius

HLAVNÍ VÝHODY :
• Tři rozsahy nastavení 

až do 5,5 kilowattů
• Nová verze fail-safe pro efektivní řešení 

funkční bezpečnosti strojních zařízení
• Nové funkce: monitorování zablokování 

rotoru a QuickStop pro optimální řízení 
dopravníkových systémů
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Ohlédnutí za Mezinárodním
strojírenským veletrhem

Letos v říjnu se již po 58. otevřely brány brněnského výstaviště, aby přivítaly
návštěvníky Mezinárodního strojírenského veletrhu. Společnost Siemens patří 
tradičně k nejvýznamnějším vystavovatelům a doposud nevynechala ani jeden 
ročník. Expozici č. 19 s mottem „Budoucnost výroby je v digitalizaci. Máme 
pro vás řešení“ mělo možnost navštívit za pět dní konání veletrhu v hlavním 
pavilonu P až 80 tisíc návštěvníků. 

Stánek společnosti Siemens představil nejnovější
produkty a řešení pro digitalizaci a propojení reál-
ného a virtuálního světa, které se stává

v obráběcím průmyslu stále důležitějším.
Hlavním exponátem byl obráběcí stroj Variaxis i500 od
společnosti Mazak řízený nejnovějším řídicím systémem
Siemens pro CNC stroje Sinumerik 840D sl se systémo-
vým softwarem verze 4.7. Za pomoci robotu KUKA
Quantec byl Variaxis schopen zakládat obrobky do stroje. 
Návštěvníci dále mohli obdivovat virtuální zprovozně-
ní modelu reálného obráběcího stroje s řídicím systé-
mem Sinumerik 840D sl, systémem Simit a Mechatro-
nics Concept Designerem z produkce Siemens PLM
Software.

Výhody digitálního sběru dat, efektivní analýzu a nový
software pro správu technologických programů před-
stavil tým z Industry Services. Pro milovníky reálného
světa pak připravil ukázku retrofitu pohonů a jejich
zapojení do nového řídicího systému. Tato část expo-
zice zaujala zejména ministra průmyslu a obchodu ČR
Jana Mládka a premiéra Bohuslava Sobotku. 
Velkému zájmu návštěvníků se také těšil kooperativní
robot KUKA, jenž kreslil zájemcům na památku jejich
portréty. Suvenýr si odnesla např. ministryně školství
Kateřina Valachová nebo německý velvyslanec v České
republice Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven.  

Další zajímavosti a videa najdete na www.siemens.cz.

Hlavním 
exponátem 
byl obráběcí stroj
řízený nejnovější
verzí systému 
Sinumerik 840D sl
V4.7 propojený
s robotem KUKA.

Expozici Siemens
navštívil také ministr
průmyslu a obchodu
Jan Mládek. S budouc-
ností výroby pomocí
digitalizace ho sez-
namoval generální
ředitel Siemens ČR
Eduard Palíšek.

Kooperativní 
robot bavil

i ministryni školství
Kateřinu Valachovou, 

které nakreslil na
památku portrét.

Nové Vývojové 
a konstrukční centrum

Werner von Siemens 
slaví 200. narozeniny

Siemens podpoří devět profesorů 
na předních českých technických univerzitách

Siemens kupuje Mentor Graphics za 4,5 miliardy $

Společnost Siemens Česká republika má od počátku listopadu nové Vývojové a konstrukční
centrum v Praze. Jeho provoz slavnostně otevřeli generální ředitel Siemens ČR Eduard 
Palíšek spolu s místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavlem Bělobrádkem,
ředitelem vývojového centra CT v ČR Vladimírem Kullou a zástupci nejvyššího vedení
výzkumu koncernu Siemens AG. Nové prostory pro stovku zaměstnanců budou sloužit 
k vývojovým aktivitám divize Corporate Technology Siemens ČR. V rámci ní pracuje v sou-
časnosti v lokalitách v Praze a Brně více než 270 zaměstnanců, kteří se věnují projektům
v oblasti průmyslové a procesní automatizace, industriální komunikace, inteligentním
dopravním systémům, prvkům pro energetiku a automatizaci železniční dopravy. 

Přesně před dvěma sty lety, 13. prosince 1816 se narodil zakladatel naší společnosti 
a slavný vynálezce Werner von Siemens. V roce 1847 společně s Johannem Georgem 
Halskem založil společnost „Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske“ a nedlouho
poté se z ní stala přední elektrotechnická firma s mezinárodní působností a jedna z největ-
ších na světě. Vynálezy jako ručičkový telegraf, elektrický princip dynama a světově první
elektrický vlak měly velký vliv na technologický vývoj dnešního světa. Siemensova vášeň
pro technickou dokonalost, neúnavná touha přicházet s novými nápady a smysl pro 
zodpovědnost i nadále ovlivňují podnik, který založil. Siemens AG s přibližně 348 tisíci 
zaměstnanci ve více než 200 zemích po celém světě patří dnes mezi největší elektro-
technické firmy a své aktivity rozvíjí zejména v oblastech elektrifikace, automatizace 
a digitalizace průmyslových procesů a infrastruktury. 

V pátek 30. září podepsali generální ředitel společnosti Siemens Česká republika Eduard
Palíšek a zástupci tří prestižních technických univerzit smlouvy o spolupráci, jejichž před-
mětem je podpora devíti renomovaných univerzitních profesorů. Za ČVUT dohodu
podepsal rektor Petr Konvalinka, za VUT v Brně rektor Petr Štěpánek a za VŠB-TUO Ostrava
prorektor pro studium Petr Noskievič. Uzavřené dohody jsou dalším krokem společnosti
Siemens pro podporu českého vzdělávání a školství. Prostředky, které český Siemens uni-
verzitám poskytuje, budou využity na podporu a prohlubování znalostí v technologických
oblastech, které jsou rozhodující pro konkurenceschopnost české ekonomiky.  

Společnost Siemens a americká softwarová firma Mentor Graphics se dohodly na spo-
lečné budoucnosti. Siemens tak rozšíří své portfolio v oblasti digitálních služeb o pro-
dukty firmy, která je průkopníkem v oblasti automatizace elektronického designu. 
Akvizice bude stát 4,5 miliardy dolarů (112 miliard korun) a koncern si od ní slibuje 
zvýšení zisku o 100 milionů eur. 
Vedení firmy tak pokračuje ve strategii zaměřené na rozšiřování působnosti společnosti 
do nových slibných oblastí, jednou z nichž je právě software. Letos v lednu již společnost
koupila jinou americkou vývojářskou firmu CD-adapco, která se specializuje na digitální
simulace.  

270
zaměstnanců pracuje v divizi Corporate Techno-
logy Siemens ČR a věnuje se vývoji nových řešení.

4,5
miliardy dolarů bude stát akvizice softwarové
firmy Mentor Graphics.

Podívejte se na video
ze stánku Siemens.
Stačí sejmout QR kód
vaším mobilem.



Obchodní zástupci Siemens, s.r.o.,
průmyslové divize DF&PD

Luděk Svoboda
mobil: +420 702 194 903 
ludek.svoboda@siemens.com

Valter Czyž
mobil: +420 602 726 020
valter.czyz@siemens.com

Karel Calábek
tel.: +420 544 508 477
mobil: +420 724 007 086
karel.calabek@siemens.com

Václav Adámek
mobil: +420 727 927 873
vaclav.adamek@siemens.com

Petr Buchta
mobil: +420 728 632 550
petr.buchta@siemens.com

Michal Beran
mobil: +420 724 007 087
michal.beran@siemens.com

Josef Mařík
vedoucí prodeje
pro region Čechy (jih a západ)

mobil: +420 724 025 672
josef.marik@siemens.com

Václav Hlušička
mobil: +420 732 540 164
vaclav.hlusicka@siemens.com

Daniel Skoček
tel.: +420 544 508 429
mobil: +420 603 459 663
daniel.skocek@siemens.com

Martin Beneš
vedoucí prodeje
pro region Čechy 
(Praha, sever a východ)

mobil: +420 724 825 332
martin.benes@siemens.com

Rostislav Chovanec
tel.: +420 597 400 655
mobil: +420 602 209 791
rostislav.chovanec@siemens.com

Josef Straka
mobil: +420 727 927 882
josef.straka@siemens.com

Barbora Knotková
mobil: +420 720 934 294
barbora.knotkova@siemens.com
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Pavoučí 
robotická 
armáda 
Autonomní roboti SiSpis, neboli Siemens
Spiders, fungují jako chodící 3D tiskárny,
které pracují v týmech a společně by měly
dokázat postavit velké strukturované
objekty, jako jsou karoserie nebo trupy 
letadel či lodí. Jejich mobilitu zajišťují 
nohy s klouby, které připomínají pavoučí
končetiny a daly také celému zařízení
jméno. Testuje je vývojové oddělení 
Siemens Corporate Technology v prince-
tonském kampusu.
Klíčová je míra autonomie pavouků, a tak
se vývojáři snaží optimalizovat jejich spolu-
práci. Pro plánování rozdělení práce jsou
nepostradatelné speciálně vyvinuté algo-
ritmy, které umožňují multitasking
robotických tiskáren, takže například dvě
autonomní zařízení mohou v jeden oka-
mžik pracovat na jednom detailu. Roboti
své bezprostřední okolí rozeznávají pomocí
kamer a laserových skenerů. Pavouci si také
sami najdou cestu k dobíjecí stanici –
zatímco se zařízení dobíjí, jiný robot po-
kračuje v procesu 3D tisku přesně v místě,
kde byl přerušen. 

3D tisk představuje nesmírně progresivní technologii – především v Číně bylo v poslední
době zrealizováno touto metodou několik převratných staveb. Tyto „vytištěné“ budovy ale
prozatím ukazují především na potenciál, který aditivní výroba skýtá a slouží jako předvá-
děcí modely. 
Plně funkční kancelářská budova v Dubaji ve Spojených arabských emirátech posouvá
design i dokončovací práce 3D staveb na zcela jinou úroveň. Takzvaná „kancelář budouc-
nosti“ se rozkládá na ploše přibližně 250 metrů čtverečních. Komponenty stavby byly
vytištěny během 17 dnů s pomocí tiskárny dlouhé 36,6 m, vysoké 6,1 m a široké 12,2 m,
samotný proces tisku mělo na starosti velké robotické rameno. Jako stavební materiál
posloužila speciální směs cementu.
Díky metodě 3D tisku se při stavbě kanceláře podařilo ušetřit přibližně polovinu nákladů,
než by stálo postavení podobné stavby tradiční technologií. Není ale náhodou, že budo- 
va vznikla právě v Dubaji. V dubnu letošního roku zde byla zveřejněna strategie, podle
které by do roku 2030 měla být čtvrtina všech nových dubajských budov založena na tech-
nologii 3D tisku. Řízení všech komponentů nové kancelářské budovy je integrováno do
jedné platformy – systému Desigo CC společnosti Siemens.  

Cyklus seminářů TIA na dosah 
v roce 2017

copyright: 
Dubai Future Foundation

Chytrá
města
@chytramesta
#smartcities

Semináře TIA na dosah informují o novinkách a trendech ve světě automatizace. Koncepce Plně 
integrované automatizace (TIA – Totally Integrated Automation) společnosti Siemens nabízí řešení 
na jednotné hardwarové i softwarové základně pro různé automatizační úlohy a všechna průmyslová odvětví.
Aktuální informace o cyklu seminářů a registraci najdete na www.siemens.cz/tianadosah.

Měsíc Termín Pořadí měst Téma

Leden 16.–19. 1. Most, Praha, Brno, Ostrava Novinky v oblasti pohonů velkých výkonů a pohonů pro výrobce strojů

Únor 21.–23. 2. Praha, Brno, Ostrava
Malý řídicí systém Logo8!, Vizualizační software Scada WinnCC, 

Průmyslové počítače IPC

Duben 11.–13. 4. Praha, Brno, Ostrava 
Innovation Tour nové verze TIA Portal V14, integrované pohony 

a funkce safety

Květen  23.–25. 5. Praha, Brno, Ostrava

Průmyslové switche a routery Scalance a RuggedCom, 

Vzdálený přístup přes Sinema RC a Telecontrol, Novinky 

a přehled portfolia v oblasti identifikačních systémů Simatic RFID

Červen  13.–15. 6. Praha, Brno, Ostrava Nová řešení pro výrobce strojů

Září 12.–14. 9. Praha, Brno, Ostrava Koncept TIA v procesní automatizaci

Říjen 17.–19. 10. Praha, Brno, Ostrava 
Spolupráce malých řídicích systémů s pohony, 

Technologické objekty a komunikace

Listopad 7.–9. 11. Praha, Brno, Ostrava Návrhy elektrických pohonů



Průmyslové automatizační systémy
Ing. Jakub Vojanec – vedoucí obchodního úseku

tel: +420 233 032 423

email: jakub.vojanec@siemens.com

Projekty pro automobilový průmysl
Ing. Martin Jiroušek – key account manager

tel.: +420 607 016 381

e-mail: martin.jirousek@siemens.com

Nízkonapěťová spínací technika 
Ing. Klaus Pohl – vedoucí obchodního úseku

tel.: +420 233 032 446, +420 499 851 132

e-mail: pohl.klaus@siemens.com

Řídicí systémy a pohony pro obráběcí
a speciální stroje a roboty
Pohony do výkonu 250 kW
Ing. Tomáš Duba – ředitel obchodního úseku

tel.: +420 233 032 450

e-mail: tomas.duba@siemens.com

Procesní automatizace a instrumentace
Ing. Jiři Vlach – vedoucí obchodního úseku

tel.: +420 233 032 420

e-mail: jiri.vlach@siemens.com

Pohony velkých výkonů
Ing. Tomáš Romek – vedoucí obchodního úseku

tel.: +420 597 400 652

e-mail: tomas.romek@siemens.com

Standardní motory malých a středních výkonů
Elektropřevodovky
Ing. Igor Russnák – vedoucí obchodního úseku

tel.: +420 233 032 430, 597 400 662

e-mail: igor.russnak@siemens.com

Převodovky a spojky 
Ing. Petr Pumprla – vedoucí obchodního úseku

tel.: +420 315 648 000

e-mail: petr.pumprla@siemens.com

Regionální prodej
Ing. Jiři Bavor – ředitel prodeje

tel.: +420 233 032 401

e-mail: jiri.bavor@siemens.com

Industry Services
Ing. Tomáš Kutscherauer – ředitel obchodního úseku

tel.: +420 233 032 410

e-mail: tomas.kutscherauer@siemens.com

Servisní a školicí středisko Siemens
www.siemens.cz/servis

Hotline: 800 122 552

Technická podpora (7:00 – 16:30)
e-mail: podpora.industry.cz@siemens.com

Servis u zákazníka (7:00 – 16:30)
e-mail: servis.industry.cz@siemens.com

Prodej, reklamace a opravy náhradních dílů
e-mail: nd.industry.cz@siemens.com

Školení
e-mail: skoleni.industry.cz@siemens.com

sitrain.cz@siemens.com

www.siemens.cz/sitrain

Nabídková kancelář
email: industry.cz@siemens.com

Siemens, s. r. o. 
divize Digital Factory & Process Industries and Drives

Siemens, s. r. o., Siemensova 1, 155 00 Praha 13

Dipl. Ing. Wolfgang Weissler� – ředitel divize
tel.: 233 032 405, e-mail: wolfgang.weissler@siemens.com

Ing. Martin Lenc – ekonomický�  ředitel divize
tel.: 233 032 402, e-mail: martin.lenc@siemens.com

Zůstaňte s námi v kontaktu i na sociálních sítích 

facebook.com/siemenscz

@SiemensCzech


