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Vážení čtenáři,
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V továrně Siemens na výrobu elektromotorů 
v Bad Neustadt an der Saale vznikla digitální
aréna.

23

Pivovar Paulaner využívá pro větší efektivitu
provozu náš simulační software.

18

při ohlédnutí za minulým rokem vidím, že byl úspěšný. Podařilo se nám vyplout 

na dalekou a dobrodružnou cestu digitalizace směrem k naplnění konceptu Průmysl 4.0

a dosáhnout s naší flotilou prvních velkých úspěchů. 

Zúčastnili jsme se několika oborových veletrhů, např. vodohospodářského veletrhu

v Praze nebo Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, kde jsme prezentovali

celou řadu našich řešení pro digitalizaci ve strojírenství a obráběcích technologiích 

i v procesním průmyslu. V září jsme také slavnostně zahájili provoz první labora-

toře pro experimentální výzkum v oblasti flexibilní výroby s názvem Testbed pro

Průmysl 4.0 na ČVUT v pražských Dejvicích.

Podařilo se nám zrealizovat celou řadu náročných a úspěšných projektů pro vás

– naše zákazníky. A na to jsem za celý loňský rok hrdý nejvíce: na důvěru, kterou

nám prokazujete, když vás můžeme doprovázet při vašich krocích směrem k digitál-

nímu podniku. Velmi si toho vážíme a těšíme se na práci, která nás v letošním roce

společně čeká.

Na co se můžete těšit v tomto vydání Industry Fóra? Je to především řada pouta-

vých projektů z Čech i zahraničí v oblasti potravinářského průmyslu. Dobré, kva-

litní jídlo a pití se týká každého. Stále proto zlepšujeme svá řešení i v oblasti Food

and Beverage, která mají přímý dopad na koncové uživatele a nás, spotřebitele. 

Zvu vás tedy na návštěvu do pivovarů Plzeňský Prazdroj a Paulaner, do výrobny kávy

Jacobs Douwe Egberts, jihočeské Madety nebo do světa posklizňových linek Pawlica.

Loňský rok byl nabitý událostmi, a když se podívám do diáře s  datem 2018, vidím

v něm řadu zajímavých akcí, na kterých se, doufám, osobně potkáme. Čeká nás

výlet na největší průmyslový veletrh Hannover Messe, tradiční jarní zákaznické 

setkání, strojírenský veletrh, semináře TIA na dosah a mnoho dalších. Společným

jmenovatelem pro veškeré naše akce a události v roce 2018 bude MindSphere –

naše nové otevřené cloudové řešení a operační systém pro internet věcí, které vám

důkladně představíme v příštím vydání Industry Fóra.

Vážení čtenáři, milí přátelé, těším se na viděnou s vámi na naší cestě za digitální 

transformací.

Wolfgang Weissler
Ředitel průmyslových divizí Digital Factory & Process Industries and Drives

Siemens, s. r. o.



Na jaké úrovni jsou dnes průmyslové podniky
v oblasti Food & Beverage (F&B) v České
republice v porovnání se světem?
V České republice působí řada velkých výrobců potravin
a nápojů z řad nadnárodních koncernů, jejichž výrobní
standardy jsou srovnatelné s ostatními evropskými
zeměmi nebo s USA. Tyto podniky za posledních dvacet
let masivně investovaly do modernizace svých provozů,
a tak dnes mezi jejich českými a zahraničními výrob-
nami není prakticky rozdíl.
Vedle nich působí na českém trhu ještě řada menších
lokálních výrobců, kteří na takové úrovni nejsou. Zde 
je samozřejmě potenciál pro modernizaci a přiblížení 
se evropskému standardu, ale důležitým aspektem je také
velikost našeho trhu a návratnost vložených investic.

Jaké oblasti potravinářského průmyslu jsou 
u nás nejvíce zastoupeny?
Pivovary, mlékárny, masný průmysl a cukrovary. Dále
výrobci soft a alkoholických nápojů, pekárny, výrobci
čokolády a bonbonů.

Jaké jsou aktuální trendy v oblasti F&B?
Náš trh se dostal do bodu diferenciace zákaznických
preferencí. Po letech nadšení z průmyslových produktů
světových značek, které se vyrábějí ve velkých objemech
a chutnají i vypadají za všech okolností stejně, začínají
zákazníci vyhledávat lokální a malé výrobce, již si zaklá-
dají na originalitě svých výrobků a sezónní nabídce.
Tuto skupinu zákazníků zajímá původ a kvalita potravin
a jsou ochotni si za ni připlatit. Dobře to dokládá stále
rostoucí obliba farmářských trhů nebo celá řada nově
vzniklých malých lokálních pivovarů.
Většina zákazníků společnosti Siemens však pochází
z řady velkých průmyslových výrobců potravin a nápojů
a dodává své výrobky do velkých obchodních řetězců.
Ty jsou známé svou velmi agresivní obchodní politikou,
kdy nekompromisně tlačí své dodavatele s cenami na
nejnižší možnou úroveň a zároveň požadují flexibilitu
ve výrobě s možností skokově navyšovat objem a měnit
druhy zboží. V takových podmínkách mohou naši zákaz-
níci uspět pouze s maximálně efektivní výrobou, která
jim umožňuje reagovat na požadavky trhu dostatečně
operativně a bez zbytečných nákladů.

Jak jim v tom Siemens může pomoci?
Máme nástroje pro dosažení a další rozvoj efektivity,
rychlosti i kvality výroby pomocí nejmodernějších řešení
z oblasti průmyslové automatizace a tzv. Digitální to-
várny Siemens. V potravinářství ale nestačí jen kvalitně
vyrábět, je nezbytné mít celý proces také přesně zdoku-
mentovaný. A my umíme vyřešit i problémy s neustále
se zvyšujícími objemy dat, která musí výrobci potravin
generovat, shromažďovat a reportovat. To se týká pře-
devším (ale nejen) masného průmyslu, kde je dnes
nutné dokládat informace nejen o původu masa, ale 
i datum a místo porážky, z jakého chovu zvíře pochá-
zelo, čím bylo krmeno, kdy, kdo a jakou technologií
výrobek zpracoval atd. Sledování celého výrobního
řetězce, tzv. traceabilita, je velmi náročná a vyžaduje
zpracování a reportování velkého množství dat.

Industry Fórum | Téma
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Moderní výroba potravin?

Digitální a efektivní 
Potravinářský průmysl dnes čelí obrovskému tlaku. Na jedné straně spotřebitelé hlídají kvalitu 
potravin, na druhé straně obchodní řetězce vyžadují nejnižší možné ceny a neustále posouvají 
hranice flexibility dodávek. Navíc i do této oblasti přichází trend digitalizace a Průmyslu 4.0, do kterého
by se výrobní závody rády zapojily, ale často nevědí jak. O tom, jak zvládnout tuto nelehkou situaci,
jak v celém procesu může pomoci Siemens a co s tím mají společného data, jsme si povídali 
s Martinem Kočím, Key Account Managerem společnosti Siemens pro oblast Food & Beverage (F&B).

»Současným trendem je maximálně zefektiv-
nit výrobu, aby se zvýšila flexibilita v reakcích
na požadavky trhu. Obrovskou konkurenční
výhodou je digitalizace závodu, protože 
umožňuje zmapovat a výrazně posílit
efektivitu celého procesu výroby.«
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Jaká řešení Siemens speciálně pro tuto oblast
průmyslu nabízí?
V oblasti řídicích systémů a procesní automatizace je
nedostižný náš řídicí systém Simatic PCS 7 se speciálními
softwarovými balíky pro pivovary, mlékárny a cukrovary.
Jeho nasazení výrazně usnadňuje chod takto specific-
kých a náročných provozů a pomáhá řídit a spravovat
velké výrobní celky s minimálním počtem osob z jed-
noho centrálního velína. Unikátní funkcí systému
Simatic PCS 7 je diagnostika poruchových stavů, které
dokáže sám přesně specifikovat i lokalizovat. Výrazně
tak urychluje opravu a uvedení linky zpět do provozu 
a zkracuje prostoje.
Integrováním moderních prvků lze vytvořit maximálně
efektivní a kompatibilní celek, který dokáže nejen
pružně reagovat na požadavky výroby, ale také šetřit
elektrickou energii. Na realizaci zakázek spolupracu-
jeme s dalšími divizemi společnosti Siemens a snažíme
se vždy najít maximálně výhodné a komplexní řešení
v konceptu Průmyslu 4.0.

A jak může Siemens pomoci zákazníkům
s digitalizací závodu?
Klíčovým nástrojem pro zvládnutí záplavy podnikových
dat je nová cloudová platforma Siemens pro správu 
a analýzu dat MindSphere. Ta umožňuje zcela revoluč-

ním způsobem spravovat a analyzovat data nejen
z výroby, ale i ze samotných výrobních zařízení, a vý-
razně tak zvyšuje efektivitu celého provozu. Samo-
zřejmostí je dnes i management energetické náročnosti
nebo spotřeby vody a přesné přehledy o aktuálním
stavu výroby dané linky.

Vaši zákazníci dnes data z výroby nezpraco-
vávají?
Zpracovávají, protože mají povinnost reportovat jisté
hodnoty a ukazatele svým mateřským společnostem,
ale možnosti digitalizace ještě téměř nikdo z nich nevy-
užívá plně ve svůj prospěch. V porovnání se schop-
nostmi MindSphere chybí stávajícím dílčím softwaro-
vým řešením integrita, komplexnost a kompetentnost.
Věřím, že tato situace se v dohledné době dramaticky
změní, protože digitalizace podniku s sebou nese
nesmírné konkurenční výhody právě v podchycení
efektivity celého procesu výroby.

Jakou vidíte budoucnost potravinářského 
průmyslu?
Myslím, že současný trend průmyslové automatizace,
digitalizace a propojování výroby do nadřazených
systémů bude dále pokračovat. Tlak na efektivitu pro-
vozu a maximální výkon tady totiž bude vždy. 

Sběr dat a jejich 
analýza se stávají
čím dál důležitějšími
i v potravinářském
průmyslu.
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Braumat pivu rozumí
Jednou z hlavních oblastí potravinářského průmyslu, kde mají technologie Siemens své
nezastupitelné místo, je pivovarnictví. Vlajkovou lodí systémů pro automatizaci procesů
v pivovarech je Braumat, na jehož bezpečné a spolehlivé řízení výroby piva spoléhá přes
500 pivovarů po celém světě. Letos slaví 41 let od prvního uvedení na trh.

První automatizační řešení na bázi
elektronického ovládání se objevila
v 70. letech 20. století. Patentová při-

hláška systému řízení procesů ušitého na
míru specifickým potřebám pivovarnického
průmyslu pak následovala v roce 1977.

Dnes systém Braumat používá více než
500 pivovarů na celém světě a vždy se
mohou spolehnout na bezpečné a spoleh-
livé řízení výroby piva ve vysoké kvalitě. 
Vedle chmelu, sladu, kvasnic a vody se
pro pivovary stává čím dál důležitější také
pátá surovina: procesní data, sledovaná 

od vstupních surovin po výstupní hotové
produkty. Právě procesní data totiž předsta-
vují základ pro optimalizaci procesů, úsporu
energie a zvýšení výkonu. 
Systém řízení procesů společnosti Siemens
pokrývá všechny oblasti výroby a zvyšuje
transparentnost, flexibilitu a kvalitu. Při va-
ření piva k tomu například slouží recepturní
systém založený na mezinárodním standardu
ISA 88, který umožňuje sledovat postup vý-
roby přímo na monitoru, flexibilně pláno-
vat výrobu a hospodárně spravovat tankové
hospodářství. 
„U příležitosti 40. výročí spojujeme Braumat
s příležitostmi, které přináší digitalizace,“
říká Kai Schneiderwind, ředitel celosvětové
obchodní oblasti Food & Beverage společ-
nosti Siemens. „Nová verze systému rozši-
řuje osvědčený systém řízení o pokročilé
funkce, například Replay Mode, která umož-
ňuje vizualizovat i dokončené výrobní pro-
cesy, a pomáhá tak trvale snížit náklady 
a zvýšit konkurenceschopnost. Umožňuje
také multiplatformní funkce pro velké auto-

matizační systémy. Naši zákazníci si tak
mohou být jistí, že se na moderní systém
Braumat budou moci plně spolehnout 
i v budoucnosti.“ V nové verzi systému
Braumat hraje digitalizace klíčovou roli 
a vytváří předpoklady pro rychlou, flexibilní
a hospodárnou reakci na požadavky sou-
časného trhu. Digitalizace zprůhledňuje 
a zpřehledňuje velký objem dat v pivova-
rech od vstupních surovin k hotovému vý-
robku, z varny až po úroveň managementu,
od vývoje produktu ke sklenici piva. Ať už
jde o opravu chyby v procesu vaření, nebo
vývoj nového druhu piva a jeho uvedení 
na trh, vertikální a horizontální integrace
všech dat sebraných v průběhu celého
životního cyklu umožňuje rychlejší infor-
movaná rozhodnutí a jednání. 

Zaujalo vás řešení? 
Zeptejte se na více informací Martina Kočího
na e-mailu martin.koci@siemens.com 
nebo navštivte www.siemens.com/braumat.

„Vedle chmelu, sladu,
kvasnic a vody 
se pro pivovary stává
čím dál důležitější 
také pátá surovina: 
procesní data.“
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Výroba piva

Braumat hlídá kvalitu 
v pivovaru Starobrno

Systém Braumat využívají i pivovary v České
republice, například Starobrno patřící do
skupiny Heineken. Zde systém funguje již
od roku 2007 a spolehlivě hlídá výrobu 
i kvalitu vyráběného piva. Braumat umož-
ňuje konfigurovat celou řadu funkcí, defino-
vatelných na základě přístupových úrovní.
Velmi dobře propracovaný je systém recep-
tur, který dovoluje graficky editovat a vytvářet
nové receptury pouze na jediné obrazovce
včetně jejich následnosti. Batch systém
zase umožňuje sládkovi naplánovat výrobní
proces, který se pak spouští automaticky 
v přesně definovaných časech.

Více než 500 pivovarů 
po celém světě používá
při vaření piva systém

Braumat.

KvasinkyVoda

Chmel

VÝROBNÍ DATA

BRAUMAT AUTOMATIZUJE CELÝ VÝROBNÍ PROCES

Teplota
Ingredience

Řízení nádrží
Identifikace

Úroveň plnění a průtoku
Systém řízení trasy

Energetický management

Tlak

Pivovar Fermentační sklep Skladovací nádrž Pivní filtr

pro větší
efektivitu

pro větší 
zajištění kvality

pro větší 
flexibilitu

Stáčecí linka

Řídicí centrum

Slad



�
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Plzeňský Prazdroj, legendu mezi českými pivo-
vary, není třeba představovat. Ročně vyrobí
okolo 11 milionů hektolitrů piva a s exportem

do více než 50 zemí celého světa je nejen předním
výrobcem v regionu, ale také největším exportérem
českého piva. Navíc patří do první ligy podniků s nej-
rozvinutějším konceptem automatizace a digitalizace
v potravinářském průmyslu u nás.
Kromě světově proslulého plzeňského ležáku vyrábí 
i různé druhy piva Gambrinus včetně ovocných radlerů,
dále cidery pod značkou Frisco a Kingswood, nealkoho-
lické pivo Birell, pivní speciály Master a v pivovarech 
ve Velkých Popovicích a Nošovicích také značky Kozel 
a Radegast. Řada těchto nápojů se kromě skleněných 
a PET lahví stáčí i do hliníkových plechovek o různém
objemu.

Obliba plechovkového 
piva stoupá
Obliba piva baleného do plechovek neustále stoupá u zahraničních i domácích zákazníků.
Proto se v Plzeňském Prazdroji rozhodli rozšířit provoz stáčírny a postavit další plechovkovou
linku. Dnes mají k dispozici dvě výkonná zařízení, která společně vyprodukují 100 tisíc 
plechovek za hodinu a navíc řadu užitečných dat. Ta slouží k neustálému zvyšování efektivity
a flexibility provozu, což zajišťuje také flotila řídicích systémů Siemens Simatic.

Řízení stáčecích 
linek mají 

na starosti 
systémy 

Simatic S7-300.

Siemens a Plzeňský Prazdroj

Historie spolupráce společností Siemens a Plzeňský Prazdroj začala již před více
než dvaceti lety nasazením tehdy supermoderního řídicího systému Simatic S5
na řízení varen a cylindrokónických tanků. Systém se osvědčil, a tak dnes již
v celém koncernu prakticky nenajdete provoz, který by Siemens neřídil.

Kromě toho jsou zde zastoupené prvky procesní instrumentace, spínací tech-
niky, měniče a pohony Siemens. Ve výrobě se používají téměř výhradně
průtokoměry Siemens Sitrans a další prvky procesní instrumentace. Ve slado-
vně jsou pak nasazeny nejvýkonnější pohony v celém závodě, a to tři pohony
Siemens 1LE1603 o výkonu 160 kW, které roztáčí ventilátory pro hvozdy.
Výměnu těchto pohonů provedla společnost Siemens v rámci projektu úspory
elektrické energie.

V Prazdroji také průběžně probíhá upgrade řídicích systémů ze starších verzí
systému Simatic na novější modely Simatic S7-400 a nahrazování řídicích
systémů jiných dodavatelů za Siemens. Současný největší projekt – upgrade
řízení sladovny včetně vizualizace WinCC – má za sebou tři úspěšně uzavřené
etapy a čtvrtá by měla být dokončená do roku 2020.
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100 000
plechovek vyrobí obě stáčecí linky za hodinu.
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Jedna linka nestačí
Linka na stáčení nápojů do plechovek byla v areálu
Plzeňského Prazdroje vybudována již před řadou let 
a zajišťovala stáčení pro všechny nápoje vyrobené 
ve třech pivovarech – v Plzni, ve Velkých Popovicích 
i v Nošovicích. V posledních letech poptávka po ple-
chovkovém pivu mezi zákazníky narůstá, a její kapa-
cita tak přestala stačit. Proto byl před třemi lety 
zvýšen její výkon z 30 tisíc na 60 tisíc plechovek 
za hodinu. Ani to však nestačilo a bylo nutné přistavět
novou linku s kapacitou dalších 40 tisíc plechovek. 
Obě linky jsou tak nyní schopné vyrobit 100 tisíc ple-
chovek za hodinu.
Tento úctyhodný počet neznamená pouze vyšší výstav
piva, ale také neustále se rozšiřující portfolio produktů –
kromě tradičního Plzeňského Prazdroje a Gambrinusu
se zde plní do plechovek pivo Kozel a Radegast, dále
ochucené radlery, nealkoholická piva Birell a nově 
také cidery.

Střídání nápojů provozu původní linky nesvědčí – 
je stavěná na vysoký výkon při velkých šaržích. Proto 
se na ní dnes stáčí především Pilsner Urquell. Nová
linka má sice kapacitu o něco menší, ale zato je mno-
hem flexibilnější jak při výměně produktů k plnění, 
tak i co se týká typu plechovek, do kterých se plní 
a jež jsou ve škále od 200 ml po jeden litr.

Za vším hledej Siemens
Novou stáčecí linku dodala firma Krones a její jednot-
livé stroje řídí systémy Siemens Simatic S7-300
v různých variantách. Instalace linky si vyžádala dopl-
nění i dalších technologií, jako jsou např. úpravna vody
nebo vzduchotechnika, které jsou řízeny systémy 
Simatic S7-1500.
Siemens je generálním dodavatelem prvků procesní 
a průmyslové automatizace Plzeňského Prazdroje 
a systémy Simatic řídí v plzeňském areálu i v dalších 
pivovarech holdingu valnou většinu procesů. Vzhle-
dem k tomu, že všechny systémy jsou postavené 
na PLC od společnosti Siemens, jsou vzájemně 
kompatibilní a různé provozy jsou schopné mezi sebou
komunikovat. Jak nápoje postupují výrobním proce-
sem, předávají si jednotlivé provozy údaje o jejich
výrobě. Díky jednotné platformě jde všechno hladce 
a data nikde neváznou.
„Společnost Siemens jsme si vybrali jako generálního
dodavatele kvůli kvalitě produktů i služeb a také kvůli

podpoře ze strany dodavatelů strojních zařízení,“ říká
Ondřej Sýkora, manažer procesní automatizace a kon-
troly společnosti Plzeňský Prazdroj. „Většina výrobců
domácích i světových značek dnes standardně dodává
svá zařízení s řídicími systémy a dalšími komponenty
značky Siemens, takže pro nás bylo nejvýhodnější
vybrat jednoho generálního dodavatele automatizač-
ních systémů a podle něj sjednotit všechny provozy.
Vliv má také historický vývoj, protože Siemens se této
oblasti věnuje ze všech dodavatelů systematicky nej-
déle,“ vysvětluje dále Ondřej Sýkora.
Zaměstnanci Plzeňského Prazdroje jsou navíc s pro-
dukty Siemens sžití, rozumí jim a umí je efektivně
spravovat i používat. „V tomto bodě mezi námi panuje
shoda. Spokojeni jsme i se servisní podporou ze strany
Siemensu,“ doplňuje Sýkora.

Monitoring a sběr provozních dat
Tak náročný a pokročilý provoz, jakým je pivovar Plzeň-
ský Prazdroj, se dnes neobejde bez monitoringu dat.

»Data jsou pro nás klíčový nástroj pro jakákoliv zlepšení
a optimalizaci provozu do budoucna. Proto jejich sběru 
a vyhodnocování věnujeme velkou pozornost.«

Ondřej Sýkora, manažer procesní automatizace a kontroly společnosti Plzeňský Prazdroj
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Zaujalo vás řešení? 

Zeptejte se na více informací Martina Kočího
na e-mailu martin.koci@siemens.com
nebo navštivte www.siemens.cz/simatic.

Data z výrobních zařízení zde sbírá systém založený na
platformě Simatic IT doplněný různými softwarovými
nástroji. „Data jsou pro nás klíčový nástroj pro jakákoliv
zlepšení a optimalizaci provozu do budoucna. Proto
jejich sběru a vyhodnocování věnujeme velkou pozor-
nost,“ říká Ondřej Sýkora.
Konkrétně v oblasti energetiky probíhá kontinuální
audit spotřeby a hledají se způsoby, jak provozy maxi-
málně zefektivnit. Aktuálně se v celém systému sbírá
přibližně 20 tisíc různých údajů. Pivovar je totiž energe-
ticky velmi náročný provoz, většina procesů se provádí
za tepla – od sušení sladu po vaření piva. V závodě
proto probíhá měření na 600 bodech a měří se energie 
i média – od elektřiny přes páru, plyn, vodu, vzduch 
i CO. Unifikovaný je i sběr energetických dat v závodech
ve Velkých Popovicích a Nošovicích.

Prazdroj a digitalizace
Plzeňský Prazdroj se digitalizace ani Průmyslu 4.0
nebojí. „Digitalizace probíhá u nás v závodě konti-

nuálně již řadu let. V podstatě jsme začali ještě 
dříve, než se o konceptu Průmysl 4.0 začalo vůbec 
ve větší míře hovořit,“ říká s úsměvem Ondřej 
Sýkora. Pivovar je na vysoké technologické úrovni, 
průběžně sleduje trendy v automatizaci a nástup 
digitalizace zaznamenal a její principy přijal za své 
již dávno. 
Hlavní cíl v současnosti je  získat z dostupných dat, 
kterých má díky pokročilým měřicím technologiím
obrovské množství, srozumitelné informace, které
povedou  k vyšší efektivitě a flexibilitě provozu. 

Kromě samotné
výroby je pro 
Plzeňský Prazdroj
důležitý také sběr
dat a jejich analýza.
Jsou totiž klíčem 
ke zlepšení a opti-
malizaci provozu.

Jak funguje stáčecí linka

Prázdné plechovky se vyrovnají na pás a nejdřív ze všeho se propláchnou
vodou. Pak jdou do plniče, kde se naplní nápojem, následně do zavírače,
který na plechovky nalisuje víčko. Na nové lince jsou kvůli úspoře času 
při přestavbách linky za plničem dvě zavíračky, aby stáčení nezdržovaly
změny velikostí plechovek. Po uzavření pokračují plechovky do tunelového
pasteru, kde se při teplotě 72 °C pasterují. Cestou ještě projedou sprchou,
která z nich opláchne případné zbytky nápoje po plnění, a pokračují do
balicí linky. Zde se plechovky umístí na karton a zabalí do fólie po 24 kusech.
Balení lze variabilně upravovat podle potřeby i do menších packů po čtyřech,
šesti nebo více kusech. Na závěr balíky putují na paletizaci, kde se umístí 
do palet a ovinovačka je ještě celé zabalí do fólie. 

Důležitým bodem celé stáčecí linky je pivovod neboli potrubí, kudy 
je z výroby pivo přiváděno do plniček z přetlačných tanků, které jsou 
ve vedlejší budově. Po stočení každé šarže nápoje je nutné provést
propláchnutí a sanitaci zařízení, aby chuťově výraznější nápoje – například
ovocné radlery – neovlivnily chuť klasického piva.

Aby se zabránilo pěnění nápojů během plnění, musí celý proces probíhat
pod tlakem a v ochranné atmosféře CO2. Důležitý je také způsob plnění,
které musí probíhat zásadně po stěnách plechovky. K tomu je uzpůsobená
plnicí hlava se speciálním designem, který to umožňuje. 

Linka zvládne naplnit 667 plechovek za minutu. Výkon linky určuje kapacita
plniče, ostatní zařízení zvládnou i vyšší výkon.

Celá stáčecí linka nemá jednotné řízení, je rozdělena na dílčí úseky podle
technologie a ty jsou vždy ovládány samostatným řídicím systémem
Simatic. Zvlášť je tak řízen plnič, paster, balení atd. Jednotlivé části mezi
sebou komunikují, takže vše funguje v jednom výkonném celku.

Každé zařízení také posílá data o svém provozu, takže je možné kdykoli 
zjistit, kolik plechovek již bylo naplněno, kolik nápoje stočeno atd.
Za každým krokem výroby je navíc zařízení, které kontroluje stav plnění 
plechovek, a v případě, že zjistí odchylku od stanovené normy, vadný kus
z linky vyřadí. Systém navíc tyto vadné kusy reportuje, takže obsluha 
neustále ví, co a v jakém počtu se na lince děje. 
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Společnost Jacobs Douwe
Egberts patří mezi přední 
světové výrobce kávy. Ve svém
výrobním závodě ve Valašském
Meziříčí zpracovává čerstvá
kávová zrna a vyrábí z nich
pody do kávovarů a kapučí-
nové směsi pro export do celé
Evropy. Moderní řízení výroby
s prvky digitálního podniku,
které velmi usnadnilo a zefek-
tivnilo chod celého závodu,
zde navrhla a implemento-
vala společnost Compas 
automatizace, přední Solution
Partner Siemens.

Modernizace a automatizace výro-
by kávy Jacobs Douwe Egberts
byla v závodě ve Valašském Mezi-

říčí zahájena před více než patnácti lety.
Izolované řídicí systémy jednotlivých tech-
nologických zařízení nebyly propojené do
žádné sítě a vše se řídilo lokálně. Společ-
nost Compas automatizace ze Žďáru nad
Sázavou proto navrhla projekt, který celý
proces výroby kávy zastřešil a propojil do
jednoho organického celku. Kvůli téměř
100% vytížení továrny byly všechny moder-
nizační etapy navrženy tak, aby byly
realizovatelné za provozu, s minimálními
odstávkami výroby, danými obvykle nut-
ností instalace nových technologických
zařízení. Další rozvoj průmyslové automati-
zace a nástup digitalizace v posledních
letech pak přinesl nové výzvy a možnosti,
které se vedení společnosti rozhodlo využít
a za pomoci zkušeného integrátora imple-
mentovat prvky inspirované digitálním pod-
nikem a koncepcí Průmysl 4.0.
„Digitalizace výroby a sběr procesních dat
nám velmi pomohly usnadnit a zefektivnit
výrobu,“ říká Zdeněk Jašek, vedoucí IT
oddělení společnosti Jacobs Douwe Egberts.

Kde voní 
poctivá 

káva
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„Veškeré technologie proto dnes spravu-
jeme online a potřebná data má každý
kdykoliv podle přidělených pravomocí k dis-
pozici. Celý proces výroby je navíc úzce
provázaný se systémem SAP, který gene-
ruje objednávky, na jejichž základě
produkce konkrétních kávových či kapučí-
nových směsí probíhá,“ vysvětluje dále
Zdeněk Jašek. Systém také eviduje veškerý
pohyb materiálu ve výrobě a skladové
zásoby. Vše je tak propojeno na několika
úrovních podnikového MES systému – od
obchodního oddělení přes operátory pra-
žírny, od skladové evidence po balicí linky. 

Rychlá batch aplikace
Výroba kávy je sofistikovaný proces. Záleží
v něm na každém kroku, jeho správném na-
časování i množství použitých surovin. Proto
společnost Compas automatizace navrhla
jako hlavní řídicí systém Simatic PCS 7 dopl-
něný systémem řízení výrobních šarží
Simatic Batch od společnosti Siemens. Ten
řídí jednotlivé části dávkového technologic-
kého procesu a přesně sleduje a reportuje,
co se s danou šarží v každém výrobním
kroku výroby děje. Použití batch systémů 
je v potravinářském průmyslu poměrně
časté. Většinou jsou však nasazovány na
technologiích s delšími časy jednotlivých
kroků, jako je míchání, zrání, fermentace
atd., kde doba každého cyklu trvá hodiny
až dny. V závodě Jacobs Douwe Egberts 
ve Valašském Meziříčí trvá každý cyklus jen
pár minut a záleží na každé vteřině. Tato
aplikace je tak svou rychlostí mimořádná.
Kávové směsi se připravují z několika růz-
ných druhů kávových zrn, které musí být
smíchány v přesných poměrech, aby
výsledná chuť byla vždy taková, na jakou
jsou zákazníci zvyklí. Samotné pražení kávy
se provádí v pražičce, a to buď bubnové,
nebo průběžné. Jeden cyklus trvá cca 120 se-
kund. Poté si káva musí chvíli odpočinout 
a vychladnout a následně putuje do mlýna,
kde se umele na požadovanou jemnost.

Digitálně řízená výroba
Řízení digitální továrny spočívá v propraco-
vané systémové integraci ERP SAP komuni-
kujícího s MES systémem COMES, který je
ve velkém rozsahu, funkčně i datově, inte-
grován s centrálním řídicím systémem
Simatic PCS 7 o velikosti více než 5000 I/O. 
„K nejnáročnějším funkcím, které jsme
v závodě Jacobs Douwe Egberts implemen-
tovali, patří detailní kapacitní plánování,“
říká Vlastimil Braun, jednatel společnosti
Compas automatizace. Výpočet plánu
výroby v aplikaci COMES probíhá na základě
vstupních informací prostřednictvím funkce
automatického plánování nebo ručního
rozvrhování plánovačem. Funkce automa-
tického sledování materiálů výrobou 

a specifikace výrobků dle receptur a para-
metrů výrobních kroků je nakonfigurována
v modulu COMES Traceability. Systém auto-
maticky vytváří rodokmen každé šarže kávy
a kompletně řeší výrobní traceabilitu (trac-
king and tracing) tak, že automaticky
pomocí komunikace s řídicími akcemi Sima-
tic PCS 7 zaznamenává veškeré materiálové
pohyby a transformace materiálů v techno-
logiích. Pracovníci závodu z oddělení jakosti,
technologové i operátoři tak v každém
kroku výroby přesně vědí, co se s každou
šarží kávy děje a dělo. To je velkou výhodou
např. při eventuálním dohledání materiálů
s možnými problémy a okamžitou nápra-
vou situace podle zákonných požadavků
pro potravinářství.
Funkce digitální továrny doplňuje automa-
tický monitoring výroby COMES OEE podpo-
rující vysokou efektivitu balicích procesů 
a reportingový manažer COMES Modeller.
Z procesního hlediska má celý IT systém
řízení výroby na starosti příjem a skladování
zelené kávy v silech, příjem a skladování
cukru do kapučínových směsí, přípravu
směsí, pražení kávy, míchání po pražení,
mletí, sila na praženou kávu, sila na mletou
kávu a přípravu pro balení. Vše je řízeno 
a dokumentováno digitálně.

Sázka na kvalitu značky Siemens 
a inženýringu Compas
„V našem závodě ve Valašském Meziříčí
fungujeme v nepřetržitém provozu a nemů-
žeme si dovolit žádné výpadky výroby,“ říká
dále Zdeněk Jašek. „Proto jsme zvolili
poměrně robustní IT řešení a servery i síť
máme dvojitě jištěné. Pro snazší zálohování
a údržbu máme navíc i virtuální dvojče
celého systému,“ dodává.
Kromě řídicího systému výrobních linek
Simatic PCS 7 je v závodě nasazena ještě
celá řada menších řídicích systémů Simatic,
které řídí jednotlivé stroje balicích linek či
pomocné technologie, jako například vzdu-
chotechniku. Ostatně zastoupení řešení 

a komponentů od společnosti Siemens je
zde mimořádné. V závodě je také nasazena
procesní instrumentace Siemens: váhy Siwa-
rex zde zajišťují průběžné vážení kávových
směsí pro pražičku. Výrobky Siemens zde

využívají i v další oblasti: na bubnové pra-
žičce kávy je nasazen největší frekvenční
měnič  v závodě, a to pro pohon ventilá-
toru. Pro bezpečný chod závodu je spoleh-
livý a bezporuchový provoz ventilátoru klí-
čový. Při pražení kávy totiž vzniká nebez-
pečný plyn CO a při nedostatečné ventilaci
hrozí i nebezpečí výbuchu. „Se společnostmi
Siemens a Compas automatizace spolupra-
cujeme již více než 15 let a za tu dobu jsme
ve Valašském Meziříčí společně vybudovali
moderní a plně automatizovaný provoz na
světové úrovni,“ říká Zdeněk Jašek. „Kromě
kvalitních produktů a řešení je pro nás 
důležitý také dobře dostupný servis, který
Siemens poskytuje na výborné úrovni,“ 
říká dále Jašek. „U společnosti Compas za-
se oceňujeme know-how, profesionalitu 
a ochotu,“ dodává spokojený zákazník.
Továrna JDE je tak příkladem úspěšného
projektu komplexní digitalizace výroby. 

Zaujalo vás řešení? 

Zeptejte se na více informací Lukáše Viktorína
na e-mailu lukas.viktorin@siemens.com
nebo navštivte www.siemens.cz/PCS7.

Operátorský velín pražírny, odkud se řídí veškeré procesy ovládané systémem Simatic PCS 7.

  
 

„Digitalizace výroby 
a sběr procesních 
dat nám velmi
pomohly usnadnit 
a zefektivnit výrobu.“
Zdeněk Jašek, 
IT specialista, Jacobs Douwe Egberts
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a čerpadel jej stáčí do velkých podzemních nádrží –
podobně jako při zásobování benzinových pump
pohonnými hmotami.
Ze zásobníků putuje mléko do tanků a následně 
do pasterizačního zařízení a na odstředivky, kde se také
odstřeďuje smetana. Pak se mléko standardizuje 
na příslušný obsah tuku a pasteruje. I smetana se 
pasteruje a dále se používá např. na výrobu másla.
Součástí příjmu mléka je také čisticí stanice, která 
je zodpovědná za čištění potrubí, čerpadel a nádrží,
kudy mléko teče, pomocí louhu, kyseliny a vody.

Mlékárna Madeta v Plané nad Lužnicí denně
přijme a zpracuje půl milionu litrů čerstvého
mléka. Pracuje v každodenním provozu bez

možnosti přerušení, protože nasmlouvané dodávky
mléka od farmářů je potřeba odebrat každý den
v roce. Jakýkoliv výpadek technologie znamená velké
problémy, takže systém, který celý proces řídí, musí
být maximálně spolehlivý.
Vstupním bodem celého procesu je příjem mléka.
Začíná na venkovním stanovišti, kam cisterny při-
vážejí čerstvě nadojené mléko a pomocí potrubí

Jak zvládnout

půl milionu 
litrů mléka denně
Společnost Madeta patří mezi přední tuzemské
výrobce mléčných produktů. Ve svém největším
areálu v Plané nad Lužnicí zahájila před rokem
novou éru řízení výrobních procesů, když
kontrolu nad příjmem mléka svěřila systému
Simatic PCS 7 od společnosti Siemens. Ten díky
speciální funkční sadě nástrojů pro mlékárny
usnadňuje řízení i vykonávání všech standardních
procesů. A protože se osvědčil, rozšíří se brzy
jeho působení i na další navazující provozy 
a do budoucna vytvoří integrovaný celopodnikový
systém ovládaný z jednoho centrálního místa.

SIMATIC PCS 7 pro mlékárny 

Moderní řídicí systém Simatic PCS 7 nabízí modulární a otevřenou architekturu s možností
připojení do podnikové sítě. Jeho uživatelé získávají výkonné základní technologie, vy-
brané standardní hardwarové a softwarové komponenty z rodiny moderních produktů
Simatic a také komplexní řídicí funkce. 
Speciálně pro mlékárenské provozy nabízí funkční sadu nástrojů, které odpovídají specifi-
kům tohoto odvětví a usnadňují plánování provozu i jeho řízení.
Využívá např. funkce manažer procesní linky, manažer nádrží nebo manažer archivu. 
Ty spolehlivě zajišťují, aby materiál dorazil na místo určení bezpečně a ve správné kvalitě,
sledují všechna specifika týkající se nádrží a mísičů a nahrávají každý pohyb materiálů 
v rámci systému. 
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Integrace přináší efektivitu
V Plané byly dříve různé výrobní celky řízené jednotlivými
autonomními systémy různých dodavatelů a netvořily
kompaktní celek. Vzhledem k rozvoji závodu a jeho
prioritnímu postavení ve společnosti Madeta však bylo
nutné začít řešit řízení více komplexně a s důrazem 
na kompatibilitu, větší pružnost a efektivitu.
„Zahájili jsme přípravné kroky k instalaci řídicího systé-
mu, který v průběhu let převezme správu nad veškerým
provozem závodu v Plané nad Lužnicí,“ říká Petr Payer,
výrobně-technický ředitel Madety. Výrobu jednotlivých
produktů zatím řídí autonomní systémy Siemens Simatic,
data z výrobních zařízení se sbírají na místě. „Do budoucna
počítáme s tím, že veškerý provoz závodu integrujeme
do jednoho systému Simatic PCS 7 a budeme jej ovlá-
dat z jednoho místa,“ vysvětluje dále Petr Payer. 
Pilotní projekt na začátku roku 2017 obsáhl část příjmu
mléka a zároveň proběhla příprava na postupné zapo-
jení dalších výrobních celků. Dnešní zkušenosti, po téměř
roce provozu, jsou pozitivní: „Systém Simatic PCS 7 nám
umožňuje daleko lepší monitoring než jednotlivé řídicí
systémy. Má také speciální funkční sadu nástrojů pro
mlékárny, která výrazně usnadňuje vykonávání všech
standardních funkcí napříč celým výrobním procesem.
Řada kroků je přednastavených, což usnadňuje inženýr-
ské práce i samotné užívání. Systém také skýtá
obrovské možnosti dalšího využití a rozvoje, který nás
teprve čeká a oceníme jej v budoucnu,“ vysvětluje Petr

Payer. Dalším provozem, který se zapojí do systému
Simatic PCS 7, bude sýrárna, kde systém bude hlídat
také jednotlivé receptury.
Při nasazování systému Simatic PCS 7 očekávali v Madetě
stabilitu, komplexnost v poskytování reportů, snazší
vyhodnocování problémů a rezerv ve výrobě a centrali-
zaci dat na jednom místě. To vše se zatím daří naplňo-
vat. „Doufáme také, že nám pomůže zvýšit efektivitu
provozu i vzhledem k naší široké nabídce. Na český trh
dodáváme celkem 250 výrobků – od různých druhů
mléka přes smetany, máslo, jogurty, tvrdé i tavené sýry,
čerstvé, zrající i plísňové sýry až po dezerty typu Lipá-
nek,“ říká výrobně-technický ředitel.
Simatic PCS 7 dokáže zvyšovat flexibilitu hlídáním vý-
roby a receptur a hledáním nejlepších postupů tak, aby
vše probíhalo bez zbytečných ztrát a prostojů. Dokáže
také nahradit lidskou práci. Řadu procesů, které dříve
museli obsluhovat lidé, dnes zvládne řídit a obstarat
technika. „To je pro nás také velmi důležité. Nejde při-
tom jen o snižování provozních nákladů. Na některé
pracovní pozice je velmi těžké sehnat kvalitní zaměst-
nance a nedostatek personálu je dnes problémem snad
ve všech průmyslových odvětvích,“ říká Petr Payer. 

Zaujalo vás řešení? 

Zeptejte se na více informací Martina Kočího
na e-mailu martin.koci@siemens.com 
nebo navštivte www.siemens.cz/pcs7.

Příjem mléka 
v závodu v Plané 
nad Lužnicí hlídá
řídicí systém 
Simatic PCS 7. 
Jeho nasazení 
se v brzké době 
rozšíří i do provozu
výroby sýrů.
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Společnost Pawlica působí na trhu
od roku 2001. Za tu dobu posta-
vila již více než 300 posklizňových

linek se skladovací kapacitou přesahu-
jící jeden milion m3 v pozinkovaných
obilních silech. Linky pomáhají zeměděl-
ským podnikům rychle, kvalitně a efek-
tivně uskladnit právě sklizené plodiny –
především pšenici, ječmen, řepku
a kukuřici. Linky mají modulární cha-
rakter a podle objemu výroby se mohou
skládat z více či méně komponent
(viz rámeček Jak funguje posklizňová
linka). 

Uskladnění v silech je v porovnání s usklad-
něním v halách mnohem efektivnější.
K zrní se nedostanou hlodavci ani ptáci,
celý obsah sila je možné jednoduše ochla-
dit vzduchem a množství i kvalita obsahu
jsou pod neustálou kontrolou. Cena plodin
od žní do další sklizně v průběhu roku
stoupá, takže sila jsou vlastně velké trezory.
Během příjmu, zpracování, uskladnění 
i expedice obilí je nutné sledovat řadu 
důležitých parametrů a jde o složitý proces.
Díky průmyslové automatizaci ovládané
řídicími systémy Siemens z rodiny Simatic
jej ale zvládne zajistit jediný člověk.

Siemens jako záruka kvality
„Společnost Siemens jsme si vybrali jako
dodavatele technologií kvůli široké plat-
formě kvalitních produktů a řešení, ale také
kvůli celosvětovému renomé a vynikajícímu
servisu. Posklizňové linky, které stavíme, 
se skládají z různých komponent převážně
od zahraničních dodavatelů a všechno jsou
to špičky ve svých oborech. Na evropském
trhu je Siemens vnímán jako záruka kvality
a kompatibility. Proto jej nasazujeme 
i do posklizňových linek, které jsou určené
pro export – převážně do Polska, na Sloven-
sko a Ukrajinu. Víme, že ani tam nebude

Živé zlato v sejfu
Vypěstovat kvalitní plodiny není nic jednoduchého – a kvalitně je po sklizni uložit 
je pěkný oříšek. Česká společnost Pawlica dodává velkým zemědělským závodům 
a farmám posklizňové linky na klíč, které díky automatizaci zvládnou téměř bez zásahu
člověka zvážit, zanalyzovat, vyčistit, vysušit, dopravit a uskladnit stovky tun obilovin 
za pár hodin. Nezbytným pomocníkem jsou přitom řešení Siemens, která spolehlivě 
řídí veškeré procesy a zajišťují sběr a analýzu dat.
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s kvalitním servisem žádný problém,“
vysvětluje Ing. Petr Pawlica, MBA, majitel 
a jednatel stejnojmenné společnosti.
Posklizňové linky pracují v nárazovém pro-
vozu, během hlavní sezóny o žních musí
během několika týdnů zpracovat celou
úrodu a uskladnit ji v silech. „V tomto
náročném období si nemůžeme dovolit
žádné výpadky, a proto volíme pro naše
zařízení ty nejkvalitnější a nejspolehlivější
technologie. V oblasti řídicích systémů,
frekvenčních měničů a procesní instru-
mentace jsme tedy vsadili na Siemens,“ 
říká Petr Pawlica.

Radarové měření hladiny
Pro měření hladiny používá firma Pawlica
od loňského roku radarový hladinoměr 
Siemens Sitrans LR560 určený pro rozsah
měření do 100 metrů. To je pro podobné
aplikace dostačující, neboť i ta největší sila
dosahují výšky maximálně 40 metrů.
Dříve se používal mechanický systém
s navíjecím ocelovým lankem a závažím.

Radarový systém je rychlejší, přesnější 
a neovlivňuje ho prašnost prostředí, výky-
vy teplot ani kuželová výsypka sila. Dá se
navíc používat při naplňování i vyprazdňo-
vání sila. Radarový systém slouží ve dvou
tuzemských lokalitách – v jihomoravských
Hostěradicích a v Radnici na Plzeňsku.
„Na hladinoměrech Siemens Sitrans LR560
oceňujeme přesnost měření, jednoduchost
instalace i robustnost provedení. Vzhledem
k tomu, že radarový vysílač neobsahuje
mechanické části, které by se pohybem
v sile mohly poškodit, odpadají např. kom-
plikace se zaseknutým navíjecím lankem,“
vysvětluje Petr Pawlica.
Radarový měřič má navíc jednodušší 
a levnější kabeláž než mechanické mě-
řiče. Nepotřebuje napájení navíjecího
motoru ani kabel k přenášení naměře-
ných hodnot. Napájení i komunikaci 
zajišťuje pouze jeden dvoužilový kabel.
Umožňuje také plynulé měření hladiny 
a jeho úzký paprsek lze snadno nasmě-
rovat, kam je potřeba.

Digitalizace se týká i zemědělství
Digitalizace provozu, tolik skloňovaná 
ve všech oblastech průmyslové výroby, 
se týká také zemědělství. Provozovatelům
zemědělských závodů vzniká povinnost
lépe evidovat vstupy a výstupy, což bez
pokročilých digitálních technologií nejde
zvládnout. „Naše sila mají kapacitu od sta
do 33 500 tun. V takových objemech není
možné množství zboží jen tak odhadovat.
Navíc výrobci masa a krmných směsí dnes
musí dokladovat celý řetězec výroby, tedy
z jakého pole konkrétní zrní pocházelo,
v jaké bylo kvalitě atd. Se systémem 
Siemens toto umíme zákazníkům zařídit,
včetně přesného vážení při vstupu i výstu-
pu,“ říká Petr Pawlica.

Řídicí systémy Siemens Simatic dnes umož-
ňují monitorovat a spravovat také celou
škálu dat z provozovaných strojů. Linky
Pawlica jsou vzdáleně napojené na cent-
rální dispečink společnosti, kde se jejich
hladkému provozu věnuje tým operátorů.
Získávají z nich maximum dostupných
informací a ty využívají pro lepší produkti-
vitu a efektivitu provozu. Dalším krokem
k digitalizaci posklizňových linek pak bude
condition monitoring, na který se ve firmě
Pawlica zaměří v nejbližší době. Díky sledo-
vání míry opotřebení jednotlivých dílů
budou moci předcházet poruchám a včas
vyměnit opotřebený díl. Přesné sledování
energetické náročnosti provozu pak přinese
ještě vyšší efektivitu zařízení a tedy i výho-
dy pro zákazníky. 

Zaujalo vás řešení? 

Zeptejte se na více informací Oldřicha Kupy
na e-mailu oldrich.kupa@siemens.com nebo
navštivte www.siemens.cz/pi a siemens.cz/simatic.

   

Jak funguje posklizňová linka

Nákladní auto přiveze sklizené obilí. Zváží se nejprve plné a pak prázdné na vahách Siemens
Siwarex.             Automaticky proběhne odběr vzorku a jeho analýza v laboratoři. 
Na základě výsledků je zrnu vystaven certifikát o kvalitě a původu.             Pokud je potřeba,
jdou zrna do automatické sítové čističky.             Pokud je potřeba, následuje proces
sušení v automatické sušičce obilí nebo kukuřice. Veškeré parametry procesu hlídá řídicí
systém Siemens Simatic.             Následuje doprava obilí horizontálními i vertikálními
dopravníky a elevátory do sil z žárově pozinkovaného plechu. Sila jsou opatřena 
vzduchotechnikou, teplotními čidly a radarovými měřiči hladiny Siemens Sitrans LR560.

Expedice probíhá prostřednictvím zásobníků s tenzometrickým vážením 
Siwarex.             Obsluha tak může navážit 30tunový zásobník s přesností na deset 
kilogramů.

Vyjádření zákazníka
„Bez posklizňové linky se skladovacími sily by naše
práce neměla tu správnou efektivitu a bylo by téměř
nemožné naplnit dnešní požadavky odběratelů, 
a to i v případě dobrých klimatických podmínek.
Díky posklizňovým linkám s řídicím systémem
Simatic jsme schopni přijmout až 6500 tun obilo-
vin a kukuřice za den při okamžitém výkonu příjmu
650 t/h. Můžeme tak rychleji reagovat na změny
počasí a pružně optimalizovat celou sklizeň. Vzhle-
dem k intenzivnímu využití systému po dobu žní
je pro nás spolehlivost celé linky zásadní. Odstávky
si nemůžeme dovolit. Část linky využívá nově pro
měření výšky hladiny uskladněného materiálu 
v silech radarové snímače Sitrans. Systém nám
také pomáhá minimalizovat chyby způsobené
nepozorností obsluhy a obsluhovat celý rozsáhlý
komplex pouze třemi osobami. Další výzvou bude
využití monitoringu provozních parametrů jednot-
livých zařízení k predikci servisu a havárií strojů.“

Vladimír Vančura, 
místopředseda představenstva společnosti
Agroservis Trading v Hostěradicích
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Pivovar Paulaner sídlil již od svého založení v roce
1634 v centru Mnichova. Za tu dobu si vysloužil
oblibu nejen u svých krajanů, ale jeho sláva dalece

přesáhla i za hranice Německa. Paulaner dnes vyrábí
ročně přes dva miliony hektolitrů piva a exportuje do
více než 80 zemí světa. Patří mezi šest pivovarů, které
dodávají pivo pro německý pivní festival Oktoberfest.
Rozšíření výroby v původním areálu pivovaru však
nebylo možné z prostorových a logistických důvodů.
Společnost Paulaner proto začala plánovat výstavbu
nového moderního pivovaru na předměstí Mnichova
ve čtvrti Langwied poblíž dálnice.
Výstavba výrobního závodu se dnes neobejde bez pod-
robného plánování a simulace všech procesů. Proto byla
do přípravy projektu zapojena také německá společnost
iSILOG, která se zabývá projektováním a modelováním
výrobních procesů v průmyslu. Jde o Solution Partnera
společnosti Siemens PLM Software. Pro lepší plánování
a ulehčení výstavby moderního pivovaru navrhla řešení
na bázi technologie Plant Simulation z portfolia Tecno-
matix. Jeho součástí jsou i specifické objekty pivovaru:
varny, fermentační nádrže, filtry, stáčecí nádrže (BBT),
plnicí linky a sklady. Jejich zařazení do projektu usnad-
nilo zkoumání výrobního procesu a hodnocení různých
plánovacích strategií a scénářů.

Vyvážené řešení
Při návrhu nového pivovaru bylo nutné pracovat s řa-
dou faktorů, které ovlivňují plánování výroby. Patří mezi
ně silné sezónní výkyvy poptávky, rychlý obrat zboží,
zvyšující se rozmanitost výrobků a obalů stejně jako
rostoucí ceny energií a surovin.
Efektivní řízení všech těchto faktorů vyžaduje vysoce
automatizované a sofistikované technologie a drahé
vybavení; zásadní je proto vše dobře promyslet a zajis-
tit, aby příslušné procesy vyhovovaly nejen současným,
ale i budoucím požadavkům.
A tady hraje nezastupitelnou roli simulace procesů,
protože umožňuje implementovat plně validované

Poptávka po oblíbeném bavorském pivu Paulaner stále roste, a proto 
se jeho výrobce rozhodl postavit na předměstí Mnichova nový a větší pivovar 
s využitím nejmodernějších dostupných technologií. Při jeho plánování sehrála 
neocenitelnou roli simulační platforma Plant Simulation a software Tecnomatix 
od Siemens PLM Software, které pomohly navrhnout nový výrobní závod 
maximálně účelně a efektivně.

Efektivnější provoz
pivovaru Paulaner 

2 miliony
hektolitrů piva je průměrný 
roční výstav pivovaru Paulaner.

12,5°
má nejznámější pivo Paulaner ‒
kvasnicové, svrchně kvašené pšeničné 
pivo Hefe-Weißbier Naturtrüb.

80 zemí
z celého světa dnes pije pivo Paulaner.
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postupy, které navíc přinášejí správné výsledky hned
napoprvé, a ne až po sérii neúspěšných testů v reálném
prostředí. Úspora času a vložených prostředků je tak
enormní. 
Pomocí simulace mohl navíc výrobce piva určit nákla-
dově nejefektivnější a pro budoucnost vyhovující řešení
včetně energetické koncepce šetrné k životnímu pro-
středí a optimalizace pracovních postupů a kapacit.
Na základě porovnání několika scénářů vybral optimální
kompromis mezi výkonností, flexibilitou a náklady. Díky
simulaci bylo také snadné identifikovat potenciálně
problematická úzká místa a naplánovat nejlepší způ-
sob, jak se ziskem vyhovět požadavkům zákazníků.

Optimalizace výroby
Společnosti Siemens PLM Software a iSILOG společně
vyvinuly simulační model s oborovými objekty, které
jsou strukturované do různých registrů a lze s jejich
pomocí také definovat kapacity nádrží, použitelnost
plnicích linek a směnové kalendáře pro několik proces-
ních kroků.
Projektanti společnosti Paulaner přitom mohli tuto 
aplikaci používat bez podrobných znalostí vytváření
simulačního modelu. Stačilo definovat vstupní data
v tabulkách a importovat je do Plant Simulationu, 
který následně komponenty modelu sám vygeneroval 
a nakonfiguroval. 
Snadno použitelné řešení umožňuje efektivně posoudit
mnoho různých výrobních scénářů v krátkém časovém
úseku. Nabízí také velké množství různých klíčových
ukazatelů pro hodnocení výkonnosti pivovaru, a to
včetně požadavků na teplo, spotřebu elektrické ener-
gie, spotřebu vody a snížení ztrát.
Společnost Paulaner využívá technologii Plant Simula-
tion, i když nový pivovar již stojí. Díky digitálnímu
dvojčeti výrobního závodu může průběžně zlepšovat
výrobu a optimalizovat náklady nebo hodnotit vliv
náhodných faktorů, jako jsou spotřebitelská poptávka,
výpadky výroby atd.

» Pomocí technologie Plant Simulation
dokázala společnost Paulaner vyřešit
řadu klíčových problémů a maximálně
zefektivnit výrobu. «

Prevence je nejlepší řešení problémů
Cílem společnosti Paulaner při nasazení simulace do
procesu plánování nového pivovaru bylo zlepšit klíčové
ukazatele výkonnosti a navrhnout nový výrobní závod 
s maximálně efektivním provozem. To se s pomocí
technologie Plant Simulation podařilo. Byla identifiko-
vána potenciálně problematická místa a stanoveny
nejlepší strategie pro čištění, změny ve výrobě, velikosti
šarží, výrobní plánování a řízení s přihlédnutím k poža-
davkům zákazníků. Vedení společnosti si také uvědo-
milo, že jeho očekávání a požadavky ohledně nového
pivovaru a nových produktů mají jisté limity, s nimiž
musí počítat. 
V komplexních systémech s velkým počtem vzájem-
ných závislostí, jakými závody na výrobu piva bezespo-
ru jsou, je téměř nemožné „manuálně“ odhadnout, jak
bude systém fungovat. Využití technologie Plant Simu-
lation umožňuje tyto vzájemné závislosti efektivně
řídit. Společnost Paulaner si již hodnotu a výhody tech-
nologie Plant Simulation ověřila a počítá s ní jako se
základním nástrojem plánování a základním kamenem
pro svůj další rozvoj i v budoucnu.  

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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Prototyp multifunkčního obráběcího
centra řízeného novou softwarovou
verzí Sinumerik Operate, robotický

barman KUKA míchající drinky nebo robot
ovládaný pomocí TIA Portalu. To vše a ještě
mnohem víc mohli spatřit návštěvníci
stánku Siemens na letošním Mezinárodním
strojírenském veletrhu.
Expozice zaměřená na prezentaci řešení
digitalizace v oblasti obráběcích strojů byla
v mnoha ohledech průkopnická. Většina
firem – ať již z řad koncových uživatelů obrá-
běcích strojů nebo jejich výrobců – totiž

stojí na pomyslném začátku digitalizačního procesu
a teprve hledá svou cestu k současnému trendu a vizi
Průmyslu 4.0.
Široké portfolio řešení Siemens jim může na jejich ces-
tě k větší efektivitě a flexibilitě výroby pomoci. Ať se již
jedná o simulační programy pro plánování a virtuální
zprovoznění strojů, výrobků nebo procesů, přes řídicí
systémy a další prvky průmyslové automatizace po
monitoring a sběr dat, cloudová úložiště nebo mana-
žerské nadřazené systémy.
To vše bylo na stánku Siemens na Mezinárodním strojí-
renském veletrhu k vidění. Jsme rádi, pokud naše
expozice inspirovala i vás. 

Nestihli jste navštívit náš stánek?

Nevadí, podívejte se na expozici
Siemens na videu.
www.siemens.cz/industryforum/
siemens-na-mezinarodnim-
strojirenskem-veletrhu-2017
nebo sejměte QR kód vaším 
chytrým mobilem.

Ohlédnutí za Mezinárodním
strojírenským veletrhem 2017

Expozice Siemens představila
novinky z oblasti digitalizace 
a průmyslové automatizace.

Robotický barman
KUKA řízený systémem 
Simatic míchal 
návštěvníkům 
drinky na přání.

Virtuální zprovoznění
a digitální dvojče pro-
duktu a výroby byly
jedny z hlavních 
témat naší expozice. 
Prezentoval je systé-
mový architekt 
Filip Nechvátal.

Wolfgang Weissler (vpravo) 
představil vizi Siemens i náměst-

kovi ministra bavorského
ministerstva hospodářství 

a médií, energie a technologie
Franzi Josefu Pschiererovi.

Počátkem října se v Brně konal již 59. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu a společnost 
Siemens, jakožto lídr na poli digitalizace a automatizační techniky, na něm nemohla chybět.  
Expozici s názvem: „Jak obrábět efektivněji? Pomocí digitalizace“ navštívilo za pět dní konání 
veletrhu více jak osmdesát tisíc návštěvníků.
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Hvězdou veletrhu
SPS IPC Drives 2017
byl náš otevřený
operační cloudový
systém pro internet
věcí MindSphere.
Obdivovat jej mohlo 
i 50 zákazníků české
pobočky Siemens,
kteří se akce 
v Norimberku 
zúčastnili.

Nové R&D centrum 
pro Průmysl 4.0 v Ostravě

Výhody digitalizace na veletrhu 

SPS IPC Drives 2017

100
nových pracovních

míst vznikne díky R&D
centru v Ostravě.

Nové výzkumné a vývojové (R&D) centrum zamě-
řené na vývoj elektromotorů, generátorů a řešení

pro Průmysl 4.0 bude, v úzké spolupráci s VŠB-TU, vyvíjet
inovace pro zákazníky z celého světa. Teprve druhé
centrum koncernu Siemens s tímto zaměřením vytvoří
v Ostravě až 100 nových pracovních míst.  
Nové R&D centrum bude sloužit pro vývoj v oblasti elek-
trických točivých strojů, tedy elektromotorů a generátorů,
a řešení pro Průmysl 4.0. Z jeho vysoce specializovaných
vývojových služeb budou mít užitek nejen závody v ČR,
které tyto produkty vyrábějí (Frenštát p. Radhoštěm,
Mohelnice a Drásov), ale i celý koncern Siemens. 

V centru najde uplatnění přibližně 100 pracovníků, 
především elektro a strojních konstruktérů, odborníků
pro speciální simulace a analýzy a specialistů na vývoj
aplikací pro Průmysl 4.0. 
V rámci centra budeme úzce spolupracovat s naším
akademickým partnerem, VŠB-TU Ostrava. Partnerství
bude zahrnovat nejen vývoj produktů, ale také vývoj
nových výrobních technologií, robotizaci, technické 
a procesní simulace a – díky superpočítači – i zpracování
velkých dat. Technické zázemí univerzity a dosavadní
úspěšná spolupráce s ní měly velký vliv na naše rozhod-
nutí otevřít R&D centrum právě v Ostravě.  

Naše unikátní portfolio zahrnující softwa-
rové systémy i automatizační techno-

logie pro digitalizaci celého vývojového a vý-
robního procesu jsme předváděli společně
s 20 partnery. Šlo například o nejrůznější
možnosti využití a propojení otevřeného
operačního cloudového systému pro inter-
net věcí MindSphere. 

Inovace umožní digitální 
transformaci 
„Základem optimalizace každého procesu 
v rámci celého životního cyklu jsou naše
hluboké znalosti a zkušenosti z této
oblasti,“ řekl Jürgen Brandes, generální
ředitel divize Process Industries and Drives.
Konkrétním příkladem je nový koncept

Nově rozšířené portfolio řešení pro digitální podnik jsme pod mottem 
„Objevte hodnotu digitálního podniku“ předvedli na mezinárodním 
veletrhu automatizace, řídicí techniky a systémů, pohonů a komponent 
pro automatizaci SPS IPC Drives 2017 v Norimberku. Návštěvníci se mohli mimo
jiné seznámit s novou verzí softwaru pro efektivnější inženýrskou práci nebo
novým cloudovým operačním systémem pro internet věcí MindSphere.

pohonů Simotics IQ, který je připraven 
pro připojení do průmyslového světa 
internetu věcí. Údaje o motoru mohou 
být zasílány do cloudového operačního
systému MindSphere – Simotics Connect,
což umožňuje využití datových služeb
například v oblasti prediktivní údržby. 
Digitalizace zvyšuje efektivitu a pomáhá
upevnit konkurenční postavení podniků 
ve zpracovatelském průmyslu. Podniky
mohou s využitím nástrojů pro simulo-
vání, testování a optimalizování procesů 
a závodů vytvořit tzv. digitální dvojče a vy-
ladit všechny detaily a odstranit případné
chyby zařízení ještě před jeho uvedením 
do provozu. 
Umožňuje to i nejnovější verze 9.1 simu-
lačního softwaru Simit, jenž mimo jiné
nabízí virtuální zprovoznění celých závodů.
Lze jej proto velice efektivně využít napří-
klad pro zaškolení obsluhy.
Siemens na veletrhu představil také nej-
novější verzi inženýrského prostředí TIA
Portal V15, která nabízí nové možnosti, 
jak zlepšit inženýrské práce, třeba jedno-
dušší integraci robotů. 
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32
miliard korun: podíl společnosti Siemens
na HDP České republiky (2015)

7
miliard korun: hodnota zboží
a služeb nakoupených
od českých dodavatelů
(finanční rok 2015/2016)

7
miliard korun:
investice do digitalizace,
rozšíření a vyšší efektivnosti
aktivit Siemens v České republice

300
milionů korun: zaplaceno 
v České republice
na dani z příjmu (2016)

10
miliard korun: objem exportu
(finanční rok 2015/2016)

„Ve firmě Siemens věříme, že to, jak děláme 
byznys, je stejně důležité jako to, kolik ho
děláme. A tuto filozofii uplatňujeme i v České
republice již déle než jedno a čtvrt století.“ 
Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens Česká republika

Ekonomický růst

Český Siemens vydal zprávu Business to Society, která
kvantifikuje, jak firma přispívá k ekonomickému a spo-

lečenskému rozvoji České republiky. Díky našemu půso-
bení zde má stálé zaměstnání 11 tisíc lidí a dalších 35 tisíc
pracovních míst je v ČR s aktivitami Siemens spojených.
Na HDP se podílíme částkou 32 miliard korun a téměř
300 milionů jsme zaplatili na dani z příjmu.
Jako společensky odpovědná firma neřeší Siemens jen
svůj byznys, ale snaží se být také prospěšná celé společ-
nosti, v níž působí. Jak přispíváme k ekonomickému 
a společenskému rozvoji České republiky, představujeme
ve zprávě Business to Society. Jejím cílem není spočítat
investice a ohodnotit výstavbu továren a kanceláří, ale
změřit pozitivní ekonomický a společenský přínos všeho,
co v České republice děláme. A není toho málo.
Siemens je nedílnou součástí české ekonomiky a společ-
nosti již déle než jedno a čtvrt století. Naše aktivity v ČR
zahrnují obchodní organizace, sedm výrobních závodů,
šest vývojových center, sedm vývojových oddělení při
závodech a dvě centra sdílených služeb. Kromě toho také
přispíváme na charitu – od roku 2004 jsme neziskovým
organizacím darovali 34 milionů korun. Přispíváme ale
i jinak: mezi zaměstnanci Siemens je například již 1000
dárců krve, další odpracovali přes 8 tisíc dobrovolnic-
kých hodin.  

Zprávu Business to Society Česká republika v plném znění
naleznete na: www.siemens.cz/b2s

K rozvoji České republiky přispíváme 
částkou 32 miliard korun

Propojení systémů

zrychluje práci

Digitalizace umožňuje sdílení informací. Díky tomu lze procesy
automatizovat a pracovat tak rychleji, efektivněji a kvalitněji.

Unikátní softwarová řešení pro digitalizaci celého vývojového
a výrobního procesu, která nabízíme, je možné propojit například
s platformou společnosti EPLAN pro tvorbu výkresové dokumen-
tace. Výsledkem je snížení nákladů, které si mohli na praktických
ukázkách ověřit účastníci tradičního společného semináře společ-
ností Siemens a EPLAN.
Na podzim loňského roku proběhl seminář s názvem „Digitalizace,
projektování a nové trendy v automatizaci“. Jeho stěžejním téma-
tem bylo sdílení a provázání projektových dat jak na straně
platformy společnosti EPLAN, tak na straně platformy TIA Portal,
která integruje softwarové nástroje Siemens do jednotného inže-
nýrského prostředí. Díky propojení obou platforem a automa-
tickému generování projektových dat mohou technici provádět
inženýrské práce na projektu rychleji. Navíc spolehlivé automa-
tické přenosy dat snižují chybovost projektů a zvyšují efektivitu
práce. To pomáhá řešit i problém s aktuálním výrazným nedostat-
kem techniků na trhu práce. 
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Výrobní závod v Bad Neustadt an der
Saale vyrábí elektromotory Siemens

pro průmyslové využití již 80 let. S nástu-
pem digitalizace a konceptu Průmysl 4.0
se vedení společnosti rozhodlo vytvořit
z něj ukázkovou továrnu pro digitalizaci
v kovozpracujícím průmyslu. Na ploše více
než 800 metrů čtverečních představuje
Siemens ve své „Aréně digitalizace“ zákaz-
níkům a partnerům možnosti využití a výs-
ledky digitalizace v kovovýrobě a výrobě
motorů. Díky vlastnímu vývoji a mnohale-
tým zkušenostem s rozvojem výroby je
tento závod navíc příkladem, jak digitali-
zace již dnes pomáhá v oblasti produktivity
a efektivity v tzv. diskrétní výrobě.

Skutečný digitální podnik
Důraz v dnešním průmyslovém světě smě-
řuje na rostoucí individualizaci výrobků, kva-
litu, účinnost, rychlost a flexibilitu. Výrobní
podniky musí reagovat na stále diferenco-
vanější nároky zákazníků a zajistit flexibilní
produkci i při objemu jediné výrobní dávky.
Siemens proto vypracoval komplexní
nabídku produktů a řešení pod hlavičkou
digitálního podniku (Digital Enterprise),
které tyto situace pomáhá zvládnout. 

Řešení Siemens dnes pokrývají celý hodno-
tový řetězec – od návrhu produktu, přes plá-
nování a projektování výroby až po realizaci
výroby a servis. To vše zastřešené softwaro-
vým balíkem Teamcenter a platformou
MindSphere, která přináší analytiku život-
ního cyklu a dat. Integrace a digitalizace
celého procesu výroby přináší výraznou cel-
kovou optimalizaci výroby. 
„Digitalizace továrních procesů je ve stavu
neustálého vývoje. Nejprve jsme se zaměřili
na využití digitalizace ve výrobě, abychom
vytvořili návaznost v celém řetězci CAD-
CAM/CNC včetně řízení nástrojů a progra-
mu NC. Systémy, které předtím fungovaly
samostatně, jsme zesynchronizovali a dopl-
nili je o digitální rozhraní. Dále jsme zavedli
nové nástroje, optimalizovali programy 
NC a provedli nejrůznější změny v návrhu,“
říká k zavádění digitálních řešení ve výrobě
ředitel závodu v Bad Neustadtu Peter Deml.
Továrna na výrobu elektromotorů v Bad
Neustadt an der Saale tak ve výsledku 
po změně procesů dosáhla zrychlení doby
zpracování o 40 procent. Také se zde 
podařilo zkrátit dobu korekce o 50 procent
a zlepšit dobu náběhu u nových strojů 
o 60 procent.

V závodě na výrobu elektromotorů v Bad
Neustadt an der Saale využívá Siemens šest
konkrétních tematických okruhů, kde názorně
a krok za krokem ukazuje možný způsob
zavádění produktů a řešení ze své nabídky
v zavedeném a probíhajícím výrobním pro-
cesu. Klíčem k vysoké efektivitě jsou digi-
tální dvojčata jak každého vyráběného mo-
toru, tak celého výrobního procesu. Vše, 
co se v závodě odehrává v reálném světě,
funguje paralelně i ve světě virtuálním.
Konstruktéři i obsluha tak získávají nebý-
valé možnosti pro efektivní řízení celého
procesu.
Snadno si tak poradí i s častými inovacemi,
individuálně přizpůsobenými produkty 
a tedy i vysokou mírou diverzity produktů.
Digitalizace je klíč, který závodu pomáhá
tyto výzvy úspěšně zvládnout a prostřednic-
tvím digitální arény sdílet získané zkuše-
nosti s ostatními. 

Pro více informací 
o digitalizaci průmyslu navštivte
www.siemens.cz/prumysl40

Chcete zažít Průmysl 4.0 v praxi?

Přijďte do digitální arény
O digitalizaci a Průmyslu 4.0 se toho již napsalo a řeklo mnoho. Málokdo je ale zatím 
mohl vidět na vlastní oči. Vlastní zkušenost je víc, než tisíc slov, a proto vás zveme 
na výlet. V závodě Siemens na výrobu elektromotorů v německém Bad Neustadt 
an der Saale vznikla digitální aréna, která slouží jako praktická ukázka digitálních 
aplikací v kovozpracujícím průmyslu.
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Simatic MV540 je první čtečkou mo-
derní generace Simatic MV500 s řadou

vylepšených funkcí a přímým propojením
do cloudové platformy MindSphere. Je vý-
razně rychlejší a spolehlivější než jiné optické
čtečky. Umožňuje sejmout až 100 záznamů
za sekundu a zvyšuje spolehlivost čtení
i v nepříznivých podmínkách díky dokona-
lému vyhodnocení obrazových informací.
Její objektivy s funkcí elektronického zaostření
umožňují změnit zaostření do 200 milise-

kund. Další příslušenství zahrnuje nová,
flexibilně ovladatelná, vestavěná kruhová
osvětlení s odděleně konfigurovatelnými
segmenty. Konfigurace jedním tlačítkem
umožňuje snadnou a rychlou instalaci 
a spuštění.
Čtečka je kompatibilní se starším modelem
Simatic MV440 jak mechanicky, tak z hle-
diska programování a rozhraní. Je vhodná
pro individualizovanou průmyslovou výrobu
a vyhovuje požadavkům na automatizaci

podle konceptu Průmysl 4.0. Uplatnění
najde v celé řadě oborů, zejména v auto-
mobilovém průmyslu nebo logistice.  

Více informací naleznete 
na www.siemens.cz/rfid

Chcete vědět víc? Navštivte www.siemens.cz/simatic

Extrémně rychlá čtečka
snímá do MindSphere

Nová řídicí platforma
snižuje nároky 
na programování

Simatic MV540

CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP

Nová multifunkční platforma pro řídicí systémy Simatic S7-1500 spojuje
v jednom zařízení řídicí a počítačové funkce. Multifunkční platforma CPU

1518(F)-4 PN/DP MFP je určená pro pokročilé řídicí systémy. Dovoluje nejen
integrovat vyšší programovací jazyky, ale také snadno vytvářet a opakovaně
používat samostatné aplikace. Celé řešení je navíc mnohem odolnější díky inte-
graci do jedné hardwarové jednotky. 
Zvládne jak funkce běžné řídicí jednotky, tak i úlohy, které dříve vykonával
počítač – např. programování ve vyšších programovacích jazycích využívajících
modely nebo databázová řešení. Nadále je možné používat stávající technolo-
gické algoritmy v jazyku C/C++, jednodušší je také výměna dat mezi počítačem
a řídicím systémem bez nutnosti programování. Pomocí standardních progra-
movacích nástrojů si uživatel může naprogramovat vlastní aplikace v jazyku
C/C++ nezávislé na řídicím systému, např. konvertory protokolů nebo databá-
zové aplikace.
Uživatelé mohou rovněž využít vývojářské nástroje pro vytváření modelů, 
např. Matlab Simulink, a přenášet jejich komplexní funkce do nové jednotky
CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP. Novou multifunkční platformu lze použít v nové
verzi TIA Portal V15 nebo vyšší. 

KLÍČOVÉ INOVACE:

• Přečte až 100 záznamů za sekundu

• Dokonalé zachychení obrazu zvyšuje spolehlivost 

• Snadná konfigurace jediným tlačítkem 

HLAVNÍ NOVINKY:

• Multifunkční platforma pro pokročilé
řídicí systémy Simatic spojuje 

řídicí i počítačové úlohy

• Využití vyšších programovacích jazyků, 
typicky C/C++ nebomodelů např. 
v Matlabu

• Jedna hardwarová stanice snižuje 
nároky na programování a šetří místo
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Výkonné univerzální řízení 
topných soustav

Rodina logických modulů LOGO! 8 se rozrostla
o nový webový editor LOGO! (LOGO! Web Editor),

který slouží k snadnému definování a navrhování
vlastních webových stránek pro chytré telefony,
tablety a počítače. Novinka umožňuje velice jedno-
duše vizualizovat vlastní automatizační řešení a ovlá-
dat na dálku budovy, stroje a zařízení pomocí mobilní
aplikace. Uživatelé mohou na dálku např. přepínat
topný nebo výstražný systém nebo sledovat a regu-
lovat teplotu vody v bazénu.
Ovládání webového editoru nevyžaduje znalost pro-
gramování HTML a je velmi jednoduché a uživatelsky
přívětivé. Pro rychlé spuštění obsahuje knihovna jed-
noduché grafické prvky, přičemž si uživatelé mohou
snadno vytvářet a přidávat další. Využít lze také reál-
nou fotografii automatizačního objektu (budovy) jako
pozadí a doplnit ji o vlastní data z vizuálního snímače
nebo přepínačů.  

Pro více informací navštivte www.siemens.cz/micro

Chcete vědět víc?  
Navštivte www.siemens.com/siplus-hcs

Flexibilní modulární systém pro řízení
přepínání a soustav emitorů tepla

a topných těles Siplus HCS4200 má dva
nové výstupní moduly (POM). Každý
výstup má nyní vyšší výkon a může řídit
napětí již od 45 V (konkrétně jde o 45, 75,
110, 230/277 a 400/480 V).
Zvyšuje se tak flexibilita celého univerzál-
ního systému, který lze nyní použít napří-
klad i v bezpečnostních aplikacích s extra
nízkým napětím. 
Řešení Siemens pro řízení topných systémů
nacházejí uplatnění v řadě oborů a aplikací
po celém světě, od vysoušení nátěrů a po-
tahových hmot přes tvarování plastů
a lehčených materiálů po svařování plastů 
a vypalování v infračervených pecích.
Nový modul POM4220 pro sítě s napětím
230/277 V a 400/480 V má osm výstupů.
Každý z nich má 20 A oproti předchozím
16 A. Měření proudu u každého výstupu
umožňuje sledování paralelně propoje-
ných topných těles.

Díky inženýrskému prostředí TIA Portal lze
řídicí systém Siplus HCS snadno integrovat
do automatizační sítě. 
Projektování dále zjednodušuje knihovna
programu HCS a příklady aplikací. Se soft-
warovým nástrojem Proneta lze systém
snadno začlenit a spustit v sítích Profinet,
a to umožňuje například provádět testy
elektrických rozvodů již ve fázi instalace. 

Jak řídit logické 
moduly z mobilu

DŮLEŽITÁ VYLEPŠENÍ:

• LOGO! Web Editor pro logický modul LOGO! 8 dovoluje 
navrhnout webové strány pro chytré telefony, tablety i počítače 

• Jednoduchá a uživatelsky příjemná obsluha bez znalosti 
programování HTML

• Zdarma dostupný systém obsahuje knihovnu grafických 
prvků pro rychlé spuštění

HLAVNÍ VÝHODY:

• Nové výstupní moduly 
systému Siplus HCS4200 
přinášejí vyšší výkon 
a nové možnosti využití 

• Univerzální řízení 
elektrických topných
těles v sítích s napětím 
od 45 do 400/480 V 

• Měření proudu při výstupu 
pro diagnostiku paralelně 
propojených topných těles

• Snadný inženýring 
a uvedení do provozu
díky platformě TIA Portal 

a softwarovému nástroji 
Proneta

LOGO! Web Editor

Siplus HCS4200
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Chcete si přečíst Industry Fórum na počítači?
Hledáte článek vydaný ve starším čísle?
Nebo potřebujete souhrn textů z konkrétní
oblasti? 

http://www.siemens.cz/industryforum/online

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

www.siemens.cz/industryforum/online

Industry Fórum

online

TIA na DOSAH v roce 2018

Semináře se pravidelně konají v Praze, Brně a Ostravě. Účastníci vybraných pražských seminářů budou mít letos navíc unikátní příležitost
navštívit prostory Testbedu pro Průmysl 4.0 v nové budově CIIRC při ČVUT v Praze 6-Dejvicích. Nenechte si ujít možnost zažít budoucnost
průmyslové výroby na vlastní oči.

1 2 3 4 5 6 7 8

Únor
20.–22. 2. 
• Moderní řešení

funkční bezpečnosti 
se systémy Siemens

Duben
17.–19. 4.
• Nová verze

inženýrského prostředí 
TIA Portal V15

Červen
19.–21. 6.
• Průmyslové switche a routery 

(SCALANCE a RUGGEDCOM),
SINEMA, TELECONTROL – 
novinky a přehled portfólia

• Novinky v oblasti Identifi-
kačních systémů SIMATIC

Říjen
23.–25. 10.
• Spolupráce malých 

řídicích systémů s pohony
• Technologické objekty 

a komunikace

Březen
13.–27. 3.
• Malý řídicí systém LOGO! 8
• Vizualizační software 

Scada WinnCC
• Průmyslové počítače IPC
• Systémy pro efektivní 

řízení energií

Květen
22.–24. 5
Řešení pro 
výrobce strojů

Září
18.–20. 9.
• Koncept TIA 

v procesní
automatizaci

Listopad
20.–22. 11
• Softwarové 

nástroje pro návrh 
elektrických 
pohonů



Regionální obchodní zástupci Siemens, s.r.o.,
průmyslové divize Digital Factory & Process Industries and Drives

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

Filip Kornuta
mobil: +420 727 911 542
filip.kornuta@siemens.com

Karel Calábek
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

Miroslav Strolený
mobil: +420 602 233 886
miroslav.stroleny@siemens.com

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

Spolupráce s distributory a partnery v ČR

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

Hledáte partnera nebo distributora pro oblast 
průmyslové automatizace a pohonů?

Navštivte www.siemens.cz/partner

Daniel Skoček
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
mobil: +420 602 209 791
rostislav.chovanec@siemens.com

Barbora Knotková
mobil: +420 720 934 294
barbora.knotkova@siemens.com
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Josef Straka
vedoucí prodeje pro region Morava

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

Lukáš Viktorin
mobil: +420 720 950 091
lukas.viktorin@siemens.com

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

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



Průmyslové automatizační systémy
Ing. Jakub Vojanec – ředitel obchodního úseku

tel: +420 233 032 423

email: jakub.vojanec@siemens.com

Nízkonapěťová spínací technika 
Ing. Klaus Pohl – ředitel 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 – ředitel obchodního úseku

tel.: +420 233 032 420

e-mail: jiri.vlach@siemens.com

Pohony velkých výkonů
Ing. Tomáš Romek – ředitel obchodního úseku

tel.: +420 597 400 652

e-mail: tomas.romek@siemens.com

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

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

e-mail: igor.russnak@siemens.com

Převodovky a spojky 
Ing. Petr Pumprla – ředitel 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

Cloudové řešení MindSphere
František Podzimek – produktový manager

tel.: +420 727 830 151

e-mail: frantisek.podzimek@siemens.com

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

Hotline: 800 122 552

Technická podpora
e-mail: podpora.industry.cz@siemens.com

Servis u zákazníka
e-mail: servis.cz@siemens.com

Prodej, reklamace a opravy náhradních dílů
e-mail: 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

siemensczech

Industry Fórum online

Industry Fórum si můžete přečíst i na webu. 
Najdete ho pod odkazem 
www.siemens.cz/industryforum


