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Vyzkoušejte v Testbedu prvky chytré 
továrny už dnes

18

Čerstvé mléko nepočká 

16

letošní podzim je doslova nabitý odbornými akcemi s tématem digitalizace. Po měsí-

cích příprav jsme v září slavnostně otevřeli první laboratoř pro experimentální výzkum

v oblasti flexibilní výroby s názvem Testbed pro Průmysl 4.0. Nachází se v nové bu-

dově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT v pražských

Dejvicích a bude sloužit nejen výuce studentů a akademickému výzkumu, ale také

vám – našim zákazníkům. V bezpečném prostředí laboratoře si zde můžete vyzkou-

šet nejmodernější digitální průmyslová řešení a prvky digitální továrny, ke kterým

směřuje budoucnost naší průmyslové automatizace. A samozřejmě si zde můžete

vyzkoušet vaše vlastní nápady a řešení před tím, než investujete značné prostředky

do vaší vlastní výroby.

Řešení Siemens tvoří srdce i mozek celé laboratoře, tak neváhejte a přijďte si bu-

doucnost vyzkoušet již dnes. Zároveň s otevřením Testbedu proběhlo na půdě ČVUT

také podepsání memoranda o založení Národního centra Průmyslu 4.0 (NCP 4.0).

To má za cíl šířit osvětu o Průmyslu 4.0 a rozvíjet úzkou spolupráci akademické 

i průmyslové sféry a Siemens je opět hlavním partnerem. 

Digitalizace se týká i našeho hlavního referenčního projektu, který vám v tomto čísle

magazínu Industry Fórum představujeme. V ústecké Spolchemii spustili letos na jaře

nový provoz elektrolýzy na výrobu louhů a plynného chloru a vodíku. Mimořádně

náročný projekt včetně vysokého akcentu na bezpečnost řídí DCS systém Simatic PCS 7

a více než 1500 prvků procesní instrumentace Siemens. Tento mimořádně robustní

a spolehlivý systém pro řízení v procesním průmyslu nyní představujeme v nové verzi

s prvky podporujícími digitalizaci na všech úrovních provozu.

Co by to však bylo za podzim bez Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 

a co by to bylo za veletrh bez prezentace novinek společnosti Siemens. I letos proto

chystáme představení toho nejlepšího, co vám můžeme jakožto inovační světový

lídr v oblasti digitalizace nabídnout. Můžete se těšit na nejmodernější systémy 

a softwarová vylepšení, která ovládají obráběcí stroje i roboty. Představíme vám 

také údržbu budoucnosti a condition monitoring vašich strojů, se kterým můžete

dramaticky zvýšit efektivitu své produkce. A jako třešinku na dortu pro vás máme

robotického barmana, který umí skvěle míchat drinky.

Přeji vám krásný podzim a těším se na setkání s vámi na Mezinárodním strojíren-

ském veletrhu v Brně, tradičně v pavilonu P na stánku č. 19.

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

Siemens, s. r. o.



Siemens na veletrhu MSV 2017

Jak obrábět efektivněji?
Pomocí digitalizace
Virtuální realita a digitalizace výroby se stávají běžnou součástí dnešního světa
průmyslu. Moderní technologie se však neomezují pouze na oblast průmyslové
automatizace, vysokou efektivitu přinášejí i do oblasti strojírenství a obráběcích
technologií. Přijďte se přesvědčit na Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV)
v Brně, kde Siemens představí nejnovější možnosti a řešení pro lepší výrobu.

Veletržní expozici společnosti Siemens
najdete v pavilonu P, stánek č. 19.
Máme zde připravenou celou řadu

interaktivních i prezentačních exponátů,
na kterých vám rádi představíme nejnovější
technologie z oblasti digitalizace i průmy-
slové automatizace.
Tématem letošní prezentace bude digitali-
zace a její přínos pro obráběcí stroje. Ideově
tak navazujeme na expozici Siemens na
strojírenském veletrhu EMO 2017, který pro-
běhl v Hannoveru v polovině září. Našim
zákazníkům představíme moderní a ucelená
řešení, která pojímají svět strojírenství 

a průmyslu v celé jeho šíři a pomáhají zlep-
šit postavení firem na trhu. Svět digitali-
zace se stává svébytným ekosystémem 
a Siemens jako jediný má pro jeho vytvo-
ření a fungování potřebnou škálu nástrojů
– od simulačních programů pro plánování 
a virtuální zprovoznění strojů, výrobků 
i procesů, přes řídicí systémy a další prvky
průmyslové automatizace po monitoring 
a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské
nadřazené systémy.
„Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je
poměrně nový fenomén. Chceme zákazní-
kům ukázat, jak s využitím technologií 

Siemens zvýšit efektivitu a provozní spoleh-
livost obráběcích strojů nebo center. Velký
potenciál vidíme především v oblasti brown-
fieldu, kde je instalována většina strojů
staršího data výroby a jejich dodatečné
vybavení prvky digitalizace – např. připoje-
ním ke vzdálené správě – velmi výrazně
zvýší jejich produktivitu. Retrofity a reno-
vace starších strojů, výrobních linek i zaří-
zení jsou plně v souladu s principy digitali-
zace a nyní nastal čas pro jejich plné doce-
nění,“ vysvětluje Tomáš Duba, ředitel úseku
Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a spe-
ciální stroje a roboty společnosti Siemens.

Industry Fórum | Téma
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Díky digitalizaci mohou provozovatelé vý-
robních závodů v reálném čase monito-
rovat výkon strojů, míru jejich opotřebení 
či predikovat konec životnosti různých kom-
ponent a včas tak plánovat preventivní ser-
visní prohlídky a výměnu opotřebených dílů
za nové. „V našem portfoliu máme řešení pro
koncové uživatele obráběcích strojů i jejich
výrobce,“ dodává Tomáš Duba.
A na jaké exponáty se můžete na stánku
Siemens těšit konkrétně? Prohlédněte si
náš plánek. Na dalších stranách magazínu
Industry Fórum se k jednotlivým tématům
dozvíte více. 
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Na stánku Siemens uvidíte
celou řadu interaktivních 
i prezentačních exponátů,
na kterých vám rádi 
představíme nejnovější
technologie z oblasti 
digitalizace i průmyslové
automatizace.

Precizní obrábění s novou 
softwarovou výbavou Siemens
Prostřednictvím nejnovějšího přírůstku do rodiny obráběcích strojů
výrobce KOVOSVIT MAS vám představíme řízení a ovládání stroje
pomocí nové softwarové verze Sinumerik Operate 4.8 SP1, která
výrazně zlepšuje ovládací prostředí a přináší řadu nových opcí.

1

Sledujte stroje z chytrého telefonu
Možnost načítat v reálném čase provozní parametry daného stroje 
umožňuje Condition monitoring, softwarová novinka zákaznického 
servisu (Industry Services) společnosti Siemens. Aplikace je modulární 
a může se přizpůsobit požadavkům zákazníka, vyhoví tak specifickým
potřebám výroby i údržby. Webové prostředí umožnuje rychlý a po-
hodlný přístup ke sledované technologii z mobilních zařízení.

Nové moduly Sinumerik Integrate
Platforma pro uživatele obráběcích a výrobních strojů Sinumerik 
Integrate se rozrostla o nové moduly. Představíme vám opci Analyze
MyPerformance, která umožňuje pomocí různých statistických vy-
hodnocení provádět detailní analýzu využití stroje, a modul Manage
MyPrograms, jenž zajišťuje komfortní síťový přenos programů 
a dalších výrobních podkladů mezi strojem a stanicí technologa.

Simulace obrábění 
Na demonstračním panelu bude probíhat simulace obrábění na bázi
softwaru NX s integrovaným simulačním jádrem VNCK. Vytvořený 
3D model věrně kopíruje reálné pracoviště se strojem včetně obrobku.
Na jeho identické simulaci vám ukážeme, jak ušetřit čas a vyladit 
obráběcí proces předem na počítači.

Vítejte v Robobaru. 
Co si dáte k pití? Aneb drinky 4.0
Už vás někdy pozval robot na drink? Tak neváhejte a nechte si namí-
chat některý z nápojů v naší nabídce. Robotický barman vám nejen
připraví příjemné osvěžení, ale navíc zábavnou formou představí
prvky průmyslové automatizace Siemens v praxi. 

Virtuální zprovoznění šetří čas i peníze
Virtuální zprovoznění stroje je velmi účinný nástroj, jak ušetřit čas 
i peníze a významně snížit riziko vzniku chyb. Představíme vám proto
digitální dvojče obráběcího karuselu společnosti TOSHULIN zprovoz-
něné v programu NX Mechatronics Concept Designer, které je věrnou
kopií reálného stroje se všemi jeho funkcemi.

Hrajeme si s roboty a TIA Portalem V14
Na stánku Siemens bude pro návštěvníky připraven také robot KUKA
spolupracující s člověkem. Pomocí interaktivní hry s balónky budete
moci strojem manipulovat, učit jej nové věci a zároveň si vyzkoušet
výhody nové verze vývojového prostředí TIA Portal V14.

1

2

3

Operátorské panely Sinumerik 
Technologickým základem nového řešení pro ovládání obráběcích
strojů je nová řada operátorských panelů Sinumerik black line plus,
kterou vám představíme ve velikosti 19“ a 22“ včetně nových strojních
panelů. Inovovaný design ve spojení s nejnovější softwarovou verzí
Sinumerik Operate 4.8 nabízí přehlednější a intuitivnější ovládání
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na www.siemens.cz/msv



Návštěvnící mají také příležitost seznámit
se s řadou nových hardwarových a soft-

warových řešení v rámci integrovaného
portfolia Sinumerik. Nabídka obsahuje integ-
rovanou průmyslovou softwarovou a automa-
tizační technologii navrženou tak, aby výrob-
cům obráběcích strojů umožnila využít plný
potenciál produktivity digitální továrny.
Důležitou digitální novinkou je platforma pro
koncové uživatele a provozovatele zařízení
Sinumerik Integrate. „Představujeme dva 
nové moduly Manage MyPrograms a Analyze
MyPerformance,“ říká Tomáš Kopeček, obchod-
ně technický poradce společnosti Siemens.
Opce Manage MyPrograms umožňuje připo-
jení stroje k nadřazené části závodu. Do stroje
tak mohou být přenášeny po síti podklady pro
výrobu, ať už jde o technologické programy
nebo výkresy.
„Opce Analyze MyPerformance umožňuje 
analýzu dat ze stroje a jejich statistické vy-
hodnocování – např. jak dlouho byl stroj
během směny v režimu poruchy a jaká je tím
pádem jeho spolehlivost. Víte, kolik motoho-
din jaký stroj odpracoval a s jakým tech-
nologickým příslušenstvím, takže umíme
odhadnout míru opotřebení nástrojů a kdy
nastane čas na jejich výměnu,“ vysvětluje
Tomáš Kopeček. 

4
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Kompletní řešení digitalizace pro obráběcí stroje

Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu
společnost Siemens představuje své komplexní

portfolio digitalizačních řešení v oblasti stavby obrábě-
cích a výrobních strojů. Ucelené řešení od prvotního
návrhu stroje a jeho konstruování, až po uvedení
do provozu a následné zajištění servisu představuje
integrovaný ekosystém Siemens, který je na trhu
jedinečný.
Digitalizací provozů mohou výrobci strojů dosáhnout
značných výhod. V rámci expozice Siemens je uvidíte
na konkrétních příkladech. Digitalizace totiž výrazně
posiluje výrobní flexibilitu a výkonnost a zároveň sni-
žuje náklady a dobu uvedení produktu na trh. To vše 
při zachování nebo zvýšení kvality produktu. Všechny
výše zmíněné principy v sobě zahrnuje prototyp multi-

funkčního obráběcího centra MCU450 společnosti
KOVOSVIT MAS. Stroj je určený pro přesné a rychlé
obrábění tvarově složitých povrchů a tvarů v pěti osách 
a umožňuje vrtání, vyvrtávání, vystružování, řezání
závitů a frézování obrobků z pěti stran.
MCU450 využívá nejmodernější softwarové produkty
Sinumerik Integrate, které propojují konkrétní výrobní
stroje do nadřazených systémů a efektivně využívají
informace z nich získané. 
Prototyp představíme s ovládacími obrazovkami
Sinumerik Operate v nové softwarové verzi 4.8, kte-
rá nabízí uživatelům řadu vylepšených vlastností,
zejména co se týká rychlosti a přesnosti při obrábění.
Tento stroj bude v České republice první, na kterém
bude nový software oficiálně představen. 

Siemens na MSV 2017

Nejnovější soft-
warová výbava

Sinumerik pomůže
obráběcím strojům

dosáhnout mimořád-
ných parametrů.

Nové opce 
Sinumerik Integrate

1

2

Veletržní novinkou bude také nová verze softwaru Sinumerik 4.8 a ovládací
dotykové panely Sinumerik blackline plus. „Panely jsou dostupné ve veli-

kosti 15, 19, 22 a 24 palců, na veletrhu bude k vidění panel o velikosti 22 palců
a nový strojní a doplňkový panel ve stejné šířce,“ říká Tomáš Kopeček. Větší
prostor na panelu dovolí naplno využít všechny nové funkce, které verze 4.8
přináší a které potřebují prostor pro vizualizaci. Vedle běžných funkcí bude na
monitoru nově možné zobrazit např. záběry z kamery umístěné v obráběcím
prostoru a snímající obráběcí proces.
Nový software bude nasazen i na obráběcím centru MCU450 společnosti 
KOVOSVIT MAS a bude demonstrovat všechna vylepšení této verze oproti před-
chozím – mimo jiné rychlost a kvalitu obrábění. „Stroj bude obrábět ve třech
osách tzv. mercedes díl, který patří mezi nejsložitější standardně obráběné díly
vůbec. Pro posouzení kvality povrchu obráběného dílu bude stroj navíc vyba-
ven skenovací sondou SPRINT od firmy Renishaw, která představuje novou
generaci snímacích systémů pro obráběcí stroje. Skenování umožňuje velmi
rychlé a přesné měření obrobku, a tím zdokonaluje celé řízení procesu obrábění.
Sonda zaznamenává nepřetržitě a s vysokou přesností 3D body na povrchu
dílce, v reálném čase tyto informace analyzuje v řídicím systému CNC stroje, 
a nabízí tak převratné možnosti pro automatizované řízení procesu. Sonda 
má bezdrátové připojení a je schopna při skenování povrchu sejmout až 1000
datových bodů za sekundu,“ dodává Tomáš Kopeček.
Pro návštěvníky veletrhu je připravena také prezentace pětiosého obrábění, 
a to při výrobě turbínové lopatky. 

Sinumerik 4.8
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3otázky pro:

Petra Heinricha, 
technického ředitele 
společnosti 
KOVOSVIT MAS

Robotický barman
kooperuje s člověkem

a namíchá vám 
koktejl na přání.

Roboty pro práci i zábavu
Návštěvníci se mohou také blíže seznámit i s prací

robotů KUKA ovládaných pomocí softwaru Simatic
a Sinumerik Integrate. Budou zde celkem tři roboty: dva
skutečné a jeden virtuální.
Hned u vstupu do expozice Siemens se setkáte s robo-
tickým barmanem, který vám namíchá koktejl na přání.
Robot spolupracuje s člověkem, což znamená, že veškeré
své pohyby provádí s ohledem na blízkost lidského spo-
lečníka tak, aby ho nikterak neohrozil. Pokud vstoupíte
na jeho území, senzory vydají varování a řídicí systém
zpomalí dynamiku pohybu. 
Druhým reálným robotem bude taktéž kooperativní ro-
bot KUKA, který bude nasazen v hravé aplikaci s balon-
ky. Návštěvníci stánku budou moci robota sami ovládat
a vyzkoušet si, jak je jeho integrace do řídicího systému
Simatic S7 jednoduchá. Integrace probíhá pomocí kni-
hovny mxAutomation, která poskytuje veškeré potřebné
funkční bloky. Do řídicího systému Simatic S7-1500 se
přenáší kompletní diagnostika robota, díky čemuž je
mnohem snazší odhalit závady a zkrátit prostoje stroje.
Veškeré programování a nastavování parametrů se pro-
vádí z jednoho vývojového prostředí TIA Portal. Toto
řešení umožní i méně kvalifikovanému technikovi, aby
zprovoznil či udržoval aplikaci s robotem, a díku tomu
zrychlil uvedení stroje do provozu a snížil prostoje ve
výrobě. Ovládání robota je implementované do operá-
torského panelu připojeného přímo k technologii,
obsluha stroje se tak nemusí učit ovládat dvě zařízení.
Třetí robot bude virtuální. Díky speciálnímu simulač-
ním programu bude doplňovat expozici obráběcího
centra MCU450 od KOVOSVIT MAS a nasazené platformy
Sinumerik Integrate. Pomocí modulu Run MyRobot bude
digitální dvojče robotu zakládat obrobky do stroje. Spo-
lupráci robota a obráběcího centra bude možné sledo-
vat na obrazovce nebo prostřednictvím virtuálních brýlí. 

Multifunkční obráběcí centrum
MCU450 představuje novinku ve
vašem portfoliu menších obrábě-
cích strojů. V čem je unikátní?
Jedná se o stroj s přepracovanou kine-
matikou dle moderního trendu s „ko-
lébkou“ umístěnou na ose X, na které 
se pohybuje po loži stroje a vřetena na
osách Y a Z umístěných nahoře. Cílem
bylo vytvořit stroj, který umožní maxi-
mální dynamiku obrábění při vysoké
tuhosti stroje s možností velkého úběru
materiálu a také s dosažením maximál-
ně kvalitního povrchu při dokončovacích
operacích. Stroj je také maximálně při-
způsobený pro automatizaci např. šesti-
osým robotem, zároveň ale zachovává
dobrou přístupnost k obrobku pro ob-
sluhu stroje.

Proč jste si ke spolupráci vybrali
společnost Siemens a co si od ní
slibujete?
Každý špičkový obráběcí stroj dnes
potřebuje kvalitní řídicí systém a volba
firmy Siemens pro naše MCU450 
byla z tohoto pohledu logická. Velké
množství zákazníků, kteří produkují 
tvarově složité dílce, používají CAD/CAM
taktéž od Siemensu a synergie či prová-
zanost těchto produktů jim zaručí ma-
ximální rozměrovou kvalitu dílců na tva-
rových plochách. Na stroj jsme nasadili
poslední verzi 4.8 systému Sinumerik
840D sl a dosahované parametry stroje
nám potvrdily správnost našeho 
rozhodnutí.

Jak vnímáte současný stav 
na trhu a trendy v oboru obrá-
běcích strojů?
Velké množství firem se u nás v oblasti
automatizace posouvá kupředu a hledá
sofistikovanější stroje, které umožní 
výrobu dílců ideálně na jedno upnutí. 
Je to současný světový trend a domácí
výrobci obráběcích strojů na něj musí
reagovat. I proto vznikl náš nový stroj
MCU450. 
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Novým trendem v nasazování prvků konceptu Prů-
myslu 4.0 do praxe, s velkým potenciálem a příno-

sem pro zákazníky, je monitoring, sběr dat ze strojních
zařízení a jejich následná analýza. Každý provozovatel
obráběcího nebo výrobního stroje si musel někdy polo-
žit otázku, zda jeho zařízení pracuje dostatečně efektiv-
ně a zda jeho výroba nemá skryté rezervy např. v úspo-
ře energie nebo lepším plánování servisních činností.
Tým odborníků z úseku Industry Services proto na
základě skutečných požadavků zákazníků vyvinul vlastní
aplikaci, ve které pomocí unikátních funkcí a originální
vizualizace přináší řešení na téma sběr dat a jejich
vyhodnocování.
„Aplikaci na veletrhu představíme pomocí prezentační
sestavy, na které budeme simulovat výrobu se zapoje-
ním reálných komponent: motorů a snímačů teploty.
V systému je zapojený reálný rozváděč s řídicím systé-
mem, který v průběhu simulace sbírá data. Ta následně
zobrazujeme na monitorech, kde jsou vizualizovány
kompletní přehledy (dashboardy) pro údržbu nebo vý-
robu,“ vysvětluje David Čežík, vedoucí úseku Industry
Services společnosti Siemens. 
Zobrazit lze také detailní obrazovky jednotlivých strojů
a jejich provozních stavů. Snadno tak zjistíte, kolik bylo
vyrobeno kusů, zda byly v pořádku nebo ne, můžete sle-
dovat použité nástroje a čas, po který byly v provozu, zda

byl stroj v poruše atd. Celá aplikace funguje přes
webové rozhraní, takže je možné veškeré informace
vizualizovat a spravovat i na mobilních zařízeních, 
jako jsou chytré telefony nebo tablety. Aplikaci je navíc
možné nasadit na více technologií, kromě obráběcích
strojů také na výrobní linky a další zařízení v závodě.
„Systém reaguje na požadavky optimalizace výrobních
procesů, lepšího řízení výroby i údržby a pro každého
uživatele přináší jiná data k souhrnným analýzám:
výrobě pomáhá díky přesnému přehledu o fungování
stroje zlepšit efektivitu dané technologie. Údržbě 
zase nabízí detailní přehled o alarmech a porucho-
vých stavech například během nočních směn, kdy
údržba většinou v závodě nebývá přítomna. Díky
podrobnému reportu přímo ze stroje lze pak přesně
zjistit, které stroje nevyráběly a proč,“ vysvětluje dále
David Čežík.
Součástí Condition monitoringu je také základní snímání
fyzikálních veličin. Ze stroje tak lze získat nejen informace
o výrobě nebo nečinnosti stroje, ale i údaje o teplotě,
tlaku a průtoku. „Ze stroje sbíráme veškerá data, která
jsou k dispozici, a dále je podrobně analyzujeme. Právě

v komplexnosti informací je aplikace Siemens zcela
unikátní,“ říká David Suchý, specialista oddělení
Industry Services.

Aplikaci lze nasadit jak na stroje nové, tak na starší zaří-
zení. Sběr dat je důležitý pro všechny. Velkou výhodou
je také modularita celého řešení – zákazníci si sami
stanoví, jaká data chtějí sbírat a vyhodnocovat. „Apli-
kace umí sbírat data i z řídicích systémů jiných výrobců.
Pokud je tedy v závodě ve výrobní hale na strojích nasa-
zeno více různých řídicích systémů, aplikace si s tím
poradí a zvládne zapojit do Condition monitoringu
všechna zařízení,“ uzavírá David Suchý. 

Virtuální údržba budoucnosti – novinka 
ve vývoji
Na stánku bude také umístěn virtuální rozváděč
v podobě 3D grafiky, který bude po nasazení speciál-
ních brýlí typu google glass zobrazovat podrobné
informace o jednotlivých komponentech, běžících 
procesech a poruchových stavech. Data, která systém
sbírá ze strojních technologií, a která se zobrazují na
monitorech nebo mobilních zařízeních, lze stejně dobře
zobrazit i ve 3D brýlích. Aplikace je zatím ve vývoji 
a jedná se o ochutnávku budoucnosti, kam se mohou
vyvíjet nástroje pro údržbu a servis.  

Nová služba Condition monitoring provozních
dat z obráběcích a výrobních strojů

Siemens na MSV 2017
Condition monitoring
pomůže výrazně
zvýšit efektivitu
výroby i správu
strojů.
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Studentská soutěž 
na MSV 2017

Virtuální zprovoznění digitálního dvojčete obráběcího stroje – konkrétně
karuselu od společnosti TOSHULIN – je dalším velkým tématem letošní

prezentace Siemens. Expozice navazuje na zářijový mezinárodní veletrh EMO
2017 v Hannoveru, kde tento multifunkční vertikální soustruh zažil svou
světovou premiéru.
V Brně je na stánku Siemens vystavena jeho věrná virtuální kopie se zcela shod-
nými vlastnostmi i funkcemi. Digitální dvojče je zprovozněné v programu NX
Mechatronics Concept Designer od Siemens PLM Software, což je nástroj
k modelování kinematických a mechatronických modelů stroje a jejich testo-
vání. Program umožňuje virtuálně spustit stroj existující jen v datové podobě 
a ověřit jeho mechanické i dynamické chování stejně věrohodně, jako by to byl
stroj reálný.
„K virtuálnímu zprovoznění je zapotřebí notebook s programem NX a spuštěnou
funkcí Mechatronics Concept Designer, k němu připojený reálný panel obrábě-
cího stroje včetně NC systému, zařízení Simba pro simulaci vstupů a výstupů
stroje a program Simit pro simulaci stroje. Pomocí této sestavy lze otestovat
logiku ovládání stroje, jeho poruchové stavy, ale třeba i vzhled,“ vysvětluje Vít
Hadáček, obchodně technický poradce společnosti Siemens.
Cílem virtuálního zprovoznění je především zkrátit dobu potřebnou k reálnému
odzkoušení všech funkcí při skutečném oživování stroje. Vývoj totiž jednoznačně
směřuje od fyzického dílenského testování k ověřování funkcionalit na virtuál-
ních modelech. Úspory času jsou přitom velmi značné – v průměru kolem 30 až
40 procent, zkušení projektanti a vývojáři dokážou pomocí Mechatronics Con-
cept Designeru ušetřit až 50 procent času potřebného na oživení stroje.
Na předváděném modelu bude nasazen systém Sinumerik 840D solution line
verze 4.7 a v NC části programu bude nainstalován tzv. Compile cyklus, což je
podprogram, který přenáší zpátky do Mechatronics Concept Designeru aktuální
polohy os řídicího systému, a ten animuje pohyby stroje.
Při simulaci chování digitálního dvojčete stroje se simuluje také chování NC i PLC
části řídicího systému. Některé úlohy, jako třeba výměna nástrojů, se totiž řídí
NC i PLC částí. S tím je potřeba zkoordinovat celou řadu dalších kroků, jako je
polohování zásobníků nástrojů, pohyb smykadla, kontrola uzavření dveří atd.
Pro reálný řídicí systém přitom není rozdíl, zda řídí skutečný stroj nebo jeho
virtuální kopii.
„Virtuální zprovoznění je klasická ukázka části konceptu digitální továrny a jejích
chytrých řešení. Kromě úspory času při samotném oživování stroje totiž přináší
i zcela nový způsob uvažování o návrhu a konstrukci strojů. Aby mohly konstruk-
ční firmy využít maximum možností, které virtuální zprovoznění umožňuje,
musí začít k samotnému návrhu stroje více komplexně přistupovat celé kon-
strukční týmy. Je zapotřebí, aby spolu lépe a včas komunikovali návrháři částí
elektro i kinematiky a aby lépe předem promysleli logiku ovládání a chování
celého stroje,“ dodává Vít Hadáček. 

Digitální dvojče 
a jeho virtuální zprovoznění
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Co může sledovat 
Condition monitoring

• Provozní stavy stroje 
(identifikace prostojů ve výrobě, OEE)

• Zvolený nástroj / doba v řezu 
(optimalizace životnosti nástrojů)

• Počet vyrobených kusů a název 
vyráběného obrobku

• Aktuální výrobní takt (optimalizace 
výrobních programů)

• Alarmy a hlášení na stroji 
(rychlé vyřešení příčiny poruchy)

• Měření spotřeby elektrické energie, 
stlačeného vzduchu, vody, tepoty 
rozváděče, kvality řezné kapaliny

• Přihlášení uživatele ke stroji pomocí RFID 
karty (automatická úprava uživatelských 
práv na stroji)

• RFID identifikace vyrobeného kusu 
(Traceability výroby)

Svaz strojírenské technologie pořádá
na MSV každoročně soutěž mladých

programátorů znalých NC programování
a Siemens je tradičním podporovatelem
této studentské soutěže. Na stánku je
umístěno devět výukových pracovišť s mo-
dely řídicích systémů pro obráběcí stroje
Sinutrain. Učitelé středních odborných škol
přihlašují své studenty, aby si ověřili zna-
losti a schopnosti programování v otevřené
soutěži. Soutěž běží denně ve dvou kolech,
takže každý den může soutěžit maximálně
18 studentů. Na konci veletrhu probíhá
celkové vyhodnocení, kdy se ze všech ví-
tězů soutěžních dnů vybere jeden nej-
lepší, který se stane
absolutním vítězem
daného ročníku.
Letos bude úkolem
navrhnout NC
program oblí-
bené hračky
spinneru. 
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SPOLCHEMIE díky nové technologii vyrábí jako
jedna z mála světových chemiček dva druhy
hydroxidů ze dvou odlišných surovin – chloridu

sodného a chloridu draselného. Z nich vzniká
všeobecně známý hydroxid sodný a méně rozšířený
a významně dražší hydroxid draselný. Při chemickém
procesu vznikají také plynné produkty vodík a chlor,
pro jejichž uchovávání a další nakládání s nimi platí
vysoce přísná bezpečností pravidla.
Podmínkou provozu jakékoliv obdobné výroby je
následné zpracování těchto plynů s co nejvyšší přida-
nou hodnotou, zejména chlor je třeba zpracovat bez
velkého prodlení. Díky integrované výrobě nemusí
potenciálně nebezpečný chlor nikam „cestovat“. 
SPOLCHEMIE jej zpracovává při výrobě chlorovaných
organických látek odlišného typu než obvyklé PVC. Jde
zejména o epichlorhydrin, perchloretylén a allylchlorid.
SPOLCHEMIE zároveň provozuje v ČR unikátní technolo-
gii zahušťování obou hydroxidů do tuhé podoby, což
žádná jiná chemička v České republice nedělá.

Od rtuti k membránové technologii
Hydroxid sodný a hydroxid draselný se vyrábějí ve SPOL-
CHEMII elektrolytickou cestou. Původně zde fungovala
technologie na bázi rtuti, díky zmíněným legislativním
změnám ji však bylo potřeba modernizovat na tzv.
membránovou technologii. „Jedná se o trend, který se

Ostře 
sledovaná 
elektrolýza
Ústecká SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní
výrobu je chemický závod s bohatou tradicí a historií 
přesahující letos již 160 let. Ve výrobním portfoliu firmy 
se vystřídalo nepřeberné množství produktů pro různá
průmyslová odvětví a dnes jsou stěžejními výrobky epo-
xidové a alkydové pryskyřice, hydroxidy a speciální che-
mické deriváty. Nová legislativa z EU stála za rozhodnutím
kompletně přebudovat produkci hydroxidů a stala se suve-
rénně největší investicí chemičky v její novodobé historii
s náklady téměř dvě miliardy korun. Rtuťová technologie
z poloviny dvacátého století dosloužila a nahradila ji nová,
moderní a ekologicky šetrná membránová elektrolýza. Celý
proces s mimořádným akcentem na bezpečnost provozu
řídí DCS systém Simatic PCS 7 od společnosti Siemens.

�

Ve SPOLCHEMII 
se vyrábí pomocí
elektrolýzy dva
druhy hydroxidů -
sodný a draselný.
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Simatic. Většina z použitých elektromotorů též pochází
ze závodů Siemens.

Jak rozpustit sůl
Základními surovinami pro elektrolýzu jsou sůl, voda 
a elektrická energie, výsledkem jsou louh a plynný
chlor a vodík. Sůl dodávaná pro elektrolýzu musí být
velmi čistá, dokonce mnohem kvalitnější, než je běžně
prodávaná sůl kuchyňská. Upravuje se dále náročnou
technologií čištění solanek. Pro zajímavost: SPOLCHEMIE
pro svou produkci spotřebuje ročně 60 tisíc tun soli,
což je o několik desítek tisíc tun více, než se v celé ČR
za rok zkonzumuje při vaření.
Sodná sůl se skladuje ve velké hale se speciálním čistým
povrchem stěn i podlahy, odkud ji jeřáb nabírá na pásový
dopravník a po něm putuje do rozpouštěčů. Zde se sůl
rozpouští a vzniká nasycený solný roztok neboli solanka.
Draselná sůl se rozpouští odlišně v bunkrových komo-
rách, ale výsledkem je opět nasycený solný roztok.
Příprava solanky je poměrně sofistikovaný proces s ně-
kolika fázemi čištění. Pro její úpravu bylo nutné v rámci
technologie vybudovat samostatný provoz, kde probíhá
mechanická filtrace i chemické čištění, aby se zbavila 
i stop všech nežádoucích látek, které by ohrožovaly
jádro technologie – elektrolyzéry a jejich membrány.
Výrobní proces probíhá ve čtyřech uzlech: příprava
solanky, samotná elektrolýza a zpracování produktů
elektrolýzy – tedy hydroxidů a plynů.
Při elektrolýze funguje voda jako nosič soli, na konci
procesu tedy opět vystupuje jako ochuzená solanka. 
Po dosycení potřebnou dávkou soli a doplnění objemu
se pak používá znovu. Kvůli dvěma různým vstupním
chloridům – draselnému a sodnému – probíhají v rámci
dané technologie vedle sebe dvě paralelní elektrolýzy.
Na jejich výstupu jsou pak dva odlišné hydroxidy 
a shodné plyny – chlor a vodík.

Membrána pro precizní selekci
Samotný elektrolyzér je sestavený ze 140 článků, z nichž
každý má svou selektivně propustnou membránu. Ta

v Evropě objevil již před řadou let, české elektrolytické
provozy však k jejímu zavedení přistupují s relativně
značným zpožděním a často kvůli ekologickému nor-
mativu Evropské unie,“ vysvětluje okolnosti Ivan Šifta,
specialista ze společnosti Siemens. V letošním roce
totiž posledním rtuťovým elektrolýzám končí v EU
povolení provozu.
Technologie membránové elektrolýzy je energeticky
úspornější než předchozí rtuťová. Výsledný produkt 
– louh – z ní ale vystupuje pouze v koncentraci 33 %,
takže na prodejní koncentraci 50 % je nutné jej ještě
dohustit. Energetická bilance se tak trochu snižuje, 
protože z původní amalgámové elektrolýzy bylo možné
získat hydroxid přímo v koncentraci 50%, ale i tak je
nová metoda úspornější. Přesto jde o energeticky
náročný provoz s trvalým elektrickým příkonem v řádu
desítek MW.
Výstavba nové chemické technologie se speciálním
bezpečnostním režimem je velký projekt, který SPOL-
CHEMIE připravovala řadu let. Jako dodavatel jádra pro-
vozu – membránové technologie, byla zvolena čínská
firma Blue Star, generálním dodavatelem projektu 
a realizace byla brněnská Kovoprojekta, a. s. Řídicí DCS
systém Siemens Simatic PCS 7 integrovala do nové
technologie společnost Process Automation Solutions,
s. r. o., instalaci polní instrumentace a její zprovoznění
měla na starosti firma ZPA Industry, a. s. 
Na výstavbě nového elektrolytického provozu se Siemens
podílel dvěma velkými dodávkami. První z nich bylo
zajištění kompletního napájení elektrickým proudem od
hladiny 110 kV, dodávka transformátorů, usměrňovačů
a napojení vlastní elektrolýzy. Tuto část realizovala
divize EM (Energy Management) Siemens, s. r. o.
Druhá část byla dodávkou divize DF-PD a zahrnovala
procesní automatizaci, DCS řídicí sytém a měřicí pří-
stroje – snímače fyzikálních veličin, kterých je v celé
technologii celkem nasazeno více než 1500. Procesní
automatizace celého provozu elektrolýzy je postavena
na DCS řídicím systému Siemens Simatic PCS 7 a men-
ších decentralizovaných PLC systémech z rodiny

Elektrolyzér 
se skládá ze 
140 článků,

z nichž každý má
svou selektivně 

propustnou 
membránu.
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funguje jako separátor, který díky patentované techno-
logii propouští jen požadované látky. Membrána tak 
od sebe odděluje katolyt – louh a anolyt – solanku.
Při elektrolýze se pracuje s velmi vysokým proudem 
o síle 14 tisíc ampér. Napětí každého z článků přitom
není velké – cca 3 V stejnosměrného proudu. 
Proces elektrolýzy hlídá sestava regulací, které zabezpe-
čují správný průtok katolytu a anolytu do elektrolyzérů.
„Prvky procesní instrumentace Siemens zajišťují, aby byly
obě složky ve správných poměrech, proudily správnou ry-
chlostí, ve správném množství, teplotě a tlaku. Vše dohro-
mady řídí DCS systém Simatic PCS 7,“ vysvětluje Jiří Tichý,
vedoucí techniků Elektro a MaR ze společnosti SPOLCHEMIE.

Výroba s maximální bezpečností
Protože plyny vznikající při elektrolýze jsou hořlavé,
výbušné a vysoce toxické, jedná se o provoz se speciál-
ním bezpečnostním režimem. Řada nasazených prvků
procesní instrumentace Siemens má bezpečnostní certi-
fikát SIL2 a kromě hlavního řídicího systému hlídá proces
elektrolýzy ještě fail safe ESD bezpečnostní systém,
integrovaný pod hlavním redundantním DCS. Vznikající
chlor i vodík mají velký objem, ale malý tlak – řádově kolem
20 kPa. „Je to vlastně jen takový malý průvan, ale je zapo-
třebí jej velmi přesně měřit a také regulovat. Pokud by se
tlak plynů zvýšil, mohl by poškodit membrány v elektro-
lytických článcích. Správné tlakové poměry také zajišťují
prvky procesní instrumentace Siemens,“ říká Jiří Tichý.

Vše řídí Simatic
V budově elektrolýzy se nachází také velín, kde je inteli-
gence celé technologie – řídicí systém Siemens Simatic

PCS 7. Na soustavě obrazovek zde operátoři sledují prů-
běh všech procesů, od přípravných provozů na úpravu
solanky přes samotnou elektrolýzu sodnou i draselnou 
a produkci plynů až po jejich následné zpracování a pro-
dukci louhů. Obrazovky se dají libovolně přepínat podle
informací, které obsluha právě potřebuje zobrazit. Pro-
cesních obrazovek je zhruba stovka a fungují na bázi
HMI systému WinCC jako součásti PCS 7.
„Velmi se nám osvědčilo řešení Simatic PDM, což je ná-
stroj pro komunikaci s jednotlivými přístroji nasazenými
v technologii. Vzhledem k počtu zapojených prvků a veli-
kosti našeho provozu je pro nás velmi efektivní spravovat
vše z jednoho místa a nemuset kvůli každému měřiči
běhat po celém areálu. Přístroje jsou vybavené rozhraním
HART, které umožňuje z jednoho místa velínu kontrolovat
jejich funkci, nastavovat parametry nebo provádět dia-
gnostiku. To vše na dálku a bez nutnosti fyzické manipu-
lace s přístrojem,“ chválí nasazený systém Jiří Tichý. Vzdá-
leně spravovat lze každý ze skoro 1500 měřicích přístrojů
Siemens i jiných výrobců, ať jde o hladinoměr, tlakoměr,
analyzátor nebo průtokoměr.
Celý systém zahrnuje i řadu menších decentralizova-
ných řídicích systémů postavených na PLC z rodiny
Siemens Simatic, které řídí některé pomocné technolo-
gie. Jedná se například o jednotku pro přípravu chladicí
vody nebo technologii filtrace solanky. Vše je integro-
vané pod systém Simatic PCS 7, prostřednictvím něhož
lze i tyto dílčí provozy spravovat nebo řídit.
„V systému jsou integrovány také jednotky Simocode,
což jsou decentralizované vstupní a výstupní jednotky
pro motorové vývody. Zhruba stovka asynchronních
motorů, které jsou v provozu elektrolýzy nasazeny 
a nejsou vybaveny měniči, je tedy řízena jejich
prostřednictvím,“ doplňuje informace Ivan Šifta. 

„Prvky procesní instrumentace Siemens zajišťují, aby byly všechny složky
elektrolýzy ve správných poměrech, proudily správnou rychlostí, ve správném
množství, teplotě a tlaku. Vše dohromady řídí systém Simatic PCS 7.“
Jiří Tichý, vedoucí techniků Elektro a MaR ze společnosti SPOLCHEMIE

Řešení pro energeticky náročný provoz

Zaujalo vás řešení? 

Zeptejte se na více informací Ivana Šifty 
na e-mailu ivan.sifta@siemens.com 
nebo navštivte www.siemens.cz/pcs7.

V celém provozu elektrolýzy je nasazeno 1500 prvků 
procesní instrumentace Siemens.

Na projektu výstavby nové technologie membránové elektrolýzy 
ve SPOLCHEMII se podílela také divize Energy Management společnosti 
Siemens, která zajišťovala primární napájení, tj. přívod elektřiny do pro-
vozu elektrolýzy. Siemens byl v rámci této zakázky zodpovědný za elektro-
instalační práce, dokumentaci i uvádění do provozu. Dodávka zahrnovala
novou rozvodnu 110kV sloužící pro napájení nejen nové membránové
elektrolýzy, ale i celé SPOLCHEMIE, dále transformátor 110/10kV, rozvodnu
10kV, rozvaděče nn, kompenzační filtry 10kV, usměrňovačové transformá-
tory, usměrňovače 4 x 16,2kA včetně vlastního řídicího systému, energetický
řídicí systém, přípojnicový systém, kabeláž a další zařízení nn a vn.
Proces distribuce elektrické energie řídí systém Siemens Simatic PCS 7
vybavený speciálním protokolem pro energetiku.
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Automotive Lighting je předním dodavatelem svět-
lometů pro automobilový průmysl. Jeho výrobky
nasazují do svých vozů značky Porsche, BMW,

Mercedes-Benz, Škoda, Volkswagen, Renault, Honda či
Peugeot. V České republice provozuje firma dva závody:
v Pávově a ve Stříteži, kde software Tecnomatix Jack
velmi úspěšně pomohl navrhnout novou ergonomickou
montážní linku. Software Siemens přitom není pro
návrháře společnosti Automotive Lighting žádnou
novinkou – v závodu v Pávově používají Tecnomatix
Jack již sedm let společně s licencí Plant Simulation. 

Nová linka pro LED moduly
Návrh na úpravu pracoviště ruční montáže LED modulů
vzešel od samotných zaměstnanců střítežského závodu.
Přáli si standardizovat výšku kolečkových drah v regá-
lech pro materiál a zjednodušit zásobování montážních
linek. Vedení závodu se však místo dílčích úprav roz-
hodlo pro radikální krok. Využilo moderní softwarové
prostředky a s pomocí simulace vzniklo nové pracoviště,
které je dokonale ergonomické a umožňuje lepší práci
než dřív.
Prvním krokem bylo vytvořit zcela nový design praco-
viště. „Mluvili jsme s kolegy, prováděli statické analýzy
a na základě získaných informací jsme stanovili optimální

Software vyvíjený společností Siemens slouží nejen k návrhu koncových produktů, 
ale pomáhá i při optimalizaci pracovních podmínek ve výrobě. S pomocí softwaru 
Tecnomatix Jack vzniklo ve společnosti Automotive Lighting ergonomické standardi-
zované pracoviště, které umožňuje dosahovat vyšší produktivity a efektivity práce.

výšku montážního pracoviště a výšky kolečkových drah
v regálech pro materiál za pracovištěm,“ vysvětluje Lu-
káš Bratránek, procesní designér LED linek společnosti
Automotive Lighting. Šlo o to umístit do prostoru za pra-
covištěm co nejvíce materiálu. To ale nebylo bez pro-
blémů vzhledem ke vzrůstající složitosti výrobků. „Nové
montážní pracoviště umožňuje tento problém řešit,
neboť část materiálu se nachází za montážními přípravky
a část je umístěna pod výškově nastavitelný portál v ma-
lých přepravkách,“ vypočítává výhody nového pracoviště
pan Bratránek a dodává, že v původním nastavení ne-
bylo možné materiál umístit pod pracovní desku a bylo
nutné využívat boční regály. Ty jsou však z pohledu
ergonomie pracoviště nevhodné. „Kolečkové dráhy pod
portálem jsme navrhli flexibilní. Společně s portálem
stolu, na němž jsou montážní přípravky, se nastavují
podle individuální výšky operátora. Představte si to jako
nastavení sedadla v autě,“ přibližuje konstrukci Lukáš
Bratránek a dodává: „Systém má paměť, takže když
operátor přijde do práce a načte osobní kartu, praco-
viště se nastaví přesně podle jeho preferencí.“

Výhody ergonomické i ekonomické
Pracoviště je standardizované, ale přitom výškově
nastavitelné podle výšky operátora, navíc s nastavitel-

Ergonomie, 
optimalizace, efektivita

Nové ergonomické
pracoviště 

má systémovou
paměť, která 

funguje 
na principu 

RFID identifikace
zaměstnanckých

karet.
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coviště? Jednoznačně možnost navrhnout pracoviště
operátora už v předsériové fázi projektu. „Dnes připra-
vujeme model linky ve 3D. Můžeme jej pak představit
operátorům, kteří mají možnost vyjádřit se k rozložení
materiálu,“ zdůrazňuje Lukáš Bratránek a dodává, že
tento přístup zlepšuje efektivitu práce a je tak i ekono-
micky výhodný, neboť umožňuje předcházet vícená-
kladům spojeným s přestavbou linek.
„Bez tohoto nástroje bychom montážní linky připravo-
vali takřka naslepo, což v minulosti vedlo k dalším ná-
kladům,“ konstatuje a zdůrazňuje, že software použili
nejen k návrhu samotnému, ale i pro analýzy podob-
nosti jednotlivých produktů. „Na základě výsledků
analýz jsme se například rozhodovali, zda LED modul X
lze integrovat do výrobní linky k LED modulu Y tak, aby
měl společné upínací body a shodné místo pro laserový
popis výrobku. Měnili jsme pak design plánovaného
LED modulu, aby integrace do stávající montážní linky
byla co nejjednodušší a nejlevnější.“

Na řadě je digitální dvojče
Výše zmíněné výhody a přínosy se samozřejmě promí-
tají i do zájmu o další softwarové produkty od společ-
nosti Siemens. „Software Tecnomatix Jack využíváme
skutečně intenzivně a do budoucna uvažujeme o poří-
zení softwaru Process Simulate. Ten nabízí více možností
použití, má lepší grafický engine a i proto si od něj sli-
bujeme, že dokážeme vytvořit tzv. digitální dvojče naší
výrobní oblasti – Layout 3D. To může sloužit například
k prostorovým studiím s cílem dostat do naší výroby více
montážních linek. Nyní intenzivně komunikujeme se
společností Siemens ohledně instalace měsíční zkušební
verze s cílem prověřit, jaké další přínosy by nám tento
produkt mohl poskytnout,“ uzavírá Lukáš Bratránek.

Zaujalo vás řešení? 

Zeptejte se na více informací Evy Urbánkové
na e-mailu urbankova.eva@siemens.com
nebo navštivte www.siemens.cz/plm

 
 

Nové pracoviště
vzniklo 
na základě 
precizně 
promyšleného
modelu 
v programu 
Tecnomatix Jack.

Programy 
od Siemens 
PLM Software 
pomáhají 
s návrhy 
v Automotive 
Lighting již 
sedm let.

Použité programy 
od Siemens PLM Software

Plant Simulation je softwarový nástroj pro mode-
lování, simulaci, optimalizaci a řízení logistických,
výrobních a plánovacích systémů. Plant Simula-
tion vytváří dynamický počítačový model, pomocí
něhož lze poznávat vlastnosti a chování reálného
procesu v nejrůznějších situacích a optimalizovat
tím jeho výkonnost. Může to být přitom proces již
fungující nebo teprve připravovaný.

Tecnomatix Jack je komplexní 3D simulační
nástroj pro hodnocení vlivu pracovního prostředí
na pracovníka. Umožňuje uživateli vytvořit 3D
model pracovního prostředí, 3D model pracovníka
a 3D model pracovní činnosti. Zároveň simuluje
jejich vzájemné vazby s ohledem na ergonomii,
efektivitu práce a fyzickou zátěž pracovníka.

nými zásobovacími drahami pro materiál pod portálem
stolu. Další výhody přinášejí standardizované gravitační
regály pro materiál (standardní výšky kolečkových drah,
čtyřliniový regál – dvě linie pro přísun montážního ma-
teriálu, dvě linie pro odvoz prázdných obalů) a standar-
dizovaná konektivita s montážním přípravkem (IO-Link).
Technickým řešením se však výhody nevyčerpávají, no-
vé uspořádání má i dopad ekonomický. „Standardy při-
nášejí výhody při kalkulování nových projektů. Díky nim
nejen dokážeme nový projekt do běžící linky integrovat
jednodušeji a levněji, ale navíc můžeme pracoviště s re-
gály po konci výroby znovu použít. Kalkulujeme tak pou-
ze montážní přípravky, ale nikoli už celé pracoviště a re-
gálový systém, jako dříve,“ potvrzuje Lukáš Bratránek.
A co dalšího oceňuje designér na návrhu nového pra-
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Vyrábět obaly pro mlékárenský průmysl je práce, která nesnese zpoždění. Čerstvé mléko se musí
rychle zpracovat, jinak zkysne a celá šarže přijde vniveč. Společnost Logoplaste Czech v Zábřehu 
na Moravě provozuje vyfukovací linku na PET lahve pro sousední mlékárnu. Když nadešel čas 
na výměnu starého řídicího systému a ovládacího panelu za nový, museli pracovníci servisu 
Siemens zvládnout celou akci za pouhých 36 hodin. Delší odstávka technologie nebyla možná.

Čerstvé mléko nepočká 

Výroba PET lahví probíhá v Zábřehu přímo v are-
álu mlékárny a vyfukovací linka je součástí vět-
šího automatizovaného provozu na stáčení

čerstvého mléka. Provozy jsou od sebe oddělené zdí,
ve které je otvor pro vzduchový dopravník s vyrobenými
lahvemi. Ty z vyfukovací linky putují přímo do stáčírny
a jejich produkce je přímo závislá na produkci mléka.
Nedělají se žádné skladové zásoby, když se stáčí mléko,
jede i výroba PET lahví. Když se produkce mléka zastaví,
stojí i výroba lahví. Oba provozy jsou tedy provázané
a na sobě závislé.
Protože se do lahví stáčí čerstvé mléko, klade se při
výrobě i transportu velký důraz na hygienu. Vzducho-
vý dopravník, který lahve dopravuje do stáčírny, 
je sterilní, stejně jako samotné lahve. Ty se formují 
ve vstřikovací formě při teplotě blížící se 100 °C, takže 
i ony jsou sterilní. Lahve jsou při transportu v doprav-

níku zavěšené za hrdlo, které se nachází v izolovaném
prostředí se sterilním vzduchem. Nehrozí zde tedy
žádná kontaminace. 

Nafouknout jako balonek
Výrobní linka na PET lahve je postavena na míru poža-
davkům koncového zákazníka. Formy, do kterých se
lahve vyfukují, mají originální design a hrdlový uzávěr.
Výrobek tak v obchodě poznáte mimo jiné i podle tva-
ru a barvy. V Zábřehu se vyrábí lahve čiré průhledné 
a bílé s obsahem jeden litr.
PET lahve se vyrábějí z polotovarů – tzv. předlisků, které
do závodu Logoplaste dodává externí firma ve velkých
kartonových přepravkách. Předlisky jsou malé plastové
lahvičky velikosti zkumavek se závitovým hrdlem. 
Uzávěry se dodávají zvlášť. Výroba PET lahví začíná
nasypáním kartonu s předlisky do násypky pásového

PET lahve 
se vyrábí 

vyfukováním 
předlisků 

do hliníkové 
formy.
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dopravníku, kde se roztřídí na jednotlivé kusy a srovnají
do správné polohy hrdlem dovnitř. Pak je automatický
podavač umístí na unášecí trn, který projede nahřívací
pecí, kde dojde k zahřátí předlisku na požadovanou te-
plotu. Následně předlisek uchopí kleště a předají ho na
oběhové kolo, odkud putuje do hlavního vyfukovacího
kola, kde dojde k uložení do formy a jejímu uzavření.
Ve formě se zahřátý předlisek nejprve natáhne do délky
a poté se pod tlakem 30 barů vyfoukne do celého pro-
storu formy, čímž získá požadovaný tvar. Bezprostředně
poté dochází ke zchlazení formy i vyfouknuté lahve,
forma se rozevře, lahev je za hrdlo uchopená do vzdu-
chového dopravníku a odnášena do sousedního prostoru
mlékárny, kde se do ní rovnou stočí čerstvé mléko.

V lince je umístěno deset vyfukovacích forem z vysoce
leštěné slitiny hliníku, výrobní kapacita linky je 10 tisíc
lahví za hodinu. Kadence stroje je nastavena podle po-
žadavků mlékárny, objem výroby je přitom flexibilně
možné upravovat. Výroba jede nepřetržitě na tři směny.

Nový systém za 36 hodin
Vyfukovací stroj na PET lahve pochází z roku 1997 
a jeho výrobcem je francouzská společnost Sidel, kte-
rá patří mezi špičky ve svém oboru. Stroj tak navzdory
svému věku stále skvěle slouží a není nutné uvažovat 
o jeho výměně. Spolehlivě fungoval i původní řídicí
systém Siemens Simatic S5, po letech užívání však
začalo docházet k problémům se zobrazovací peri-
ferií – ovládacím panelem. Po zvážení různých variant
upgradu stroje se vedení firmy Logoplaste rozhodlo pro
výměnu celého řídicího systému včetně nového zobra-

zovacího HMI panelu od společnosti Siemens. Vzhle-
dem k navazujícímu provozu mlékárny však byly na
odstávku vyfukovací linky a výměnu řídicího systému
a ovládacího panelu povolené maximálně tři dny.
Výměna začala s předstihem stahováním dat z původ-
ního systému a jejich úpravou do nového programu. Sta-
rý panel si však na servisní techniky společnosti Siemens
- Matěje Kozáka a Jana Hyblera -  přichystal překvapení,
když ukryl část důležitých dat mimo řídicí systém. „Při
překlápění softwaru z původního řídicího systému na
nový najednou část dat chyběla. Po podrobné analýze
jsme zjistili, že část receptury byla přímo v panelu.
Technici ze zákaznického servisu Siemens si s tím ale
poradili na jedničku,“ chválí průběh zakázky Miroslav
Skála, vedoucí výroby společnosti Logoplaste Czech.

Efektivní údržba se vzdáleným přístupem
Nový dotykový panel je komfortnější, než byl původní.
Navíc komunikuje v češtině a v angličtině. Původní obra-
zovky a hlášení byly vzhledem k původu výrobce stroje
ve francouzštině, což občas působilo obsluze komplikace.
Ačkoliv původní řídicí systém Simatic S5 fungoval až do
konce bez problémů, nový Simatic S7-1500 si předsta-
vitelé firmy Logoplaste také nemohou vynachválit. 
„Původní systém nám zabíral celou rozváděčovou skříň,
Simatic S7-1500 se vejde do jedné třetiny. Nový systém
navíc umožňuje vzdálený přístup a diagnostiku, což
využívají pracovníci servisního střediska při servisních
zásazích nebo konzultacích. Ušetříme tak finanční pro-
středky za některé výjezdy, protože díky vzdálenému
zásahu nebo navigaci řadu provozních problémů umíme
vyřešit na dálku, což je skvělé,“ uzavírá Miroslav Skála. 

95 °C
je teplota, na jakou se zahřeje 
předlisek před vyfouknutím do formy.

10 000
lahví vyrobí linka za hodinu.

30 barů
je tlak vzduchu, který formuje PET lahve.

Zaujalo vás řešení? 

Zeptejte se na více informací Davida Kubína
na e-mailu david.kubin@siemens.com
nebo navštivte www.siemens.cz/servis

Vyfukovací 
linku na PET lahve
řídí nový 
Simatic S7-1500 
s ovládacím 
HMI panelem.
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Vyzkoušejte v Testbedu 
prvky chytré továrny už dnes
V nově otevřené laboratoři můžete testovat prvky Průmyslu 4.0

Koncept digitální továrny, moderní výrobní technologie, pokročilá průmyslová automatizace, 
softwarové simulace a sběr dat – kdo by nechtěl tyto prvky využít ve výrobě. Nasadit takto 
sofistikované systémy do fungujícího závodu ale vyžaduje perfektně promyšlený projekt, 
řadu konzultací s odborníky a velice užitečná je i možnost vyzkoušet si vše nanečisto před 
nasazením do praxe. V nově otevřené laboratoři Testbed pro Průmysl 4.0 na pražském ČVUT 
je to díky nejmodernějším systémům Siemens možné.

Malé a střední podniky, které plá-
nují nasadit do svého výrobního
programu prvky konceptu Průmysl

4.0, mají nyní možnost vyzkoušet si principy
chytré továrny v praxi, včetně chování digi-
tálního dvojčete a výhod virtuálního zpro-
voznění. Mohou zadat do aplikovaného výz-
kumu i svůj vlastní projekt a vyladit všechny
potřebné detaily bezpečně a v laboratorním
prostředí bez rizika poškození technologie
nebo špatně vložené investice.
V Testbedu je pro ně připravena výrobní
linka, na které se vyrábí reálné komponenty
za použití aditivní výroby, obrábění, robo-
tické manipulace, inteligentních dopravní-
kových systémů, spolupráce robota s člově-
kem, automatizovaných skladů a dalších
zařízení. Díky flexibilnímu propojení univer-
zálních výrobních zařízení a sofistikovanému
řídicímu systému Simatic lze využívat stejné
prostředky k provádění různých operací,

optimálně rozvrhovaných podle potřeby.
Výrobní linka je zčásti reálná a zčásti virtu-
ální. Díky simulačním programům z rodiny
Siemens PLM Software je na malém pro-
storu možné vytvořit a zprovoznit v pod-
statě jakkoli velkou výrobní technologii se
zapojením zcela libovolných strojů, robotů
a zařízení. Řídicí systém Simatic S7-1518F,
který celou linku ovládá, umí řídit stejně
dobře stroje reálné i virtuální. Simulované
části výrobní linky můžete sledovat pomo-
cí speciálních virtuálních brýlí, které v roz-
šířené realitě zobrazí všechna připojená
reálná i virtuální zařízení a informace o nich
dostupné.

Digitální dvojče jako živé
Klíčovým aspektem Testbedu je existence
digitálního dvojčete neboli virtuálního mo-
delu výrobku, výrobního procesu a celého
výrobního zařízení, který je řadou senzorů 

v reálném čase propojený s fyzickým svě-
tem v kyberneticko-fyzický prostor. Pomocí
pokročilého softwaru je možné navrhovat
nové produkty v digitální podobě, simulo-
vat a virtuálně zprovoznit celou výrobní
linku nebo optimalizovat výrobek a výrobní
proces před zahájením fyzické výstavby či
přestavby, a výrazně tak zkrátit dobu a ná-
klady na uvedení výrobku na trh.
Samozřejmostí je pak sběr dat z celé výroby
do cloudových úložišť a jejich analýza; tyto
aspekty Průmyslu 4.0 jsou pro moderní 
a efektivní výrobu také nepostradatelné.
Společnost Siemens nabízí pro tuto oblast
celou škálu řešení.

Společně pro digitální budoucnost
Testbed pro Průmysl 4.0 vznikl jako spo-
lečný projekt Českého institutu informatiky,
robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Pra-
ze, společností Siemens, ŠKODA Auto a dal-

Digitální okno 
do budoucnosti výroby

Jedním z exponátů Testbedu je i společná
prezentace hlavních partnerů projektu 
– společností Siemens a ŠKODA Auto, kteří
vytvořili digitální stěnu výroby budoucnosti,
kde demonstrují nasazení prvků konceptu
Průmysl 4.0 v praxi. Hlavním motivem je
kubistická struktura auta. Před ní je umís-
těn mobilní panel s velkou obrazovkou, na
které se promítají záběry z reálných provozů
ŠKODA Auto, jako je lisovna, svařovna, lakov-
na a montáž. Tyto záběry jsou doplněny 
o virtuální dvojčata reálných činností a jejich
vizualizaci prostřednictvím simulačních
softwarových technologií Siemens. Díky
nim totiž vývoj a plánování nových provozů
trvá mnohem kratší dobu, je výrazně efek-
tivnější a přináší i značné finanční úspory.
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ších partnerů, kteří do projektu vkládají své
know-how a vize o budoucnosti směřování
českého i světového průmyslu. Laboratoř
bude postupně vybavována špičkovými
moderními technologiemi. Po plném do-
končení se stane první svého druhu v Evro-
pě a bude sloužit nejen průmyslovým pod-
nikům, ale také pro výuku a vědecký
výzkum.
Provoz Testbedu byl slavnostně zahájen 
v pondělí 4. září 2017 a zároveň bylo pode-
psáno memorandum o založení Národního
centra Průmyslu 4.0 (NCP 4.0). To má za cíl
šířit osvětu o Průmyslu 4.0 a rozvíjet úzkou
spolupráci akademické a průmyslové sféry.
Na jeho vzniku mají největší zásluhu kromě
ČVUT také VUT Brno, Siemens, ŠKODA
Auto, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospo-
dářská komora ČR, Středočeské inovační
centrum a Jihomoravské inovační centrum.

Slavnostního zahájení obou institucí se zúčastnila řada význam-
ných hostů z akademické, veřejnoprávní i průmyslové sféry.
Generální ředitel skupiny Siemens Česká republika, Eduard Palíšek,
při této příležitosti poznamenal: „Ekonomická prosperita České
republiky je založena na průmyslu; jeho konkurenceschopnost 
je však závislá na inovacích, efektivitě a schopnosti reagovat na
nastupující trend digitalizace. Jsem přesvědčen, že Národní cent-
rum pro Průmysl 4.0 i Testbed výrazně přispějí k tomu, aby měly
české průmyslové firmy k dispozici nejnovější poznatky z této
oblasti a mohly je co nejrychleji využít v praxi. Společnost Siemens
je připravena i prostřednictvím těchto organizací poskytnout podni-
kům, které chtějí objevit svět digitalizace, tu nejlepší podporu.” 

Technologie Siemens použité v Testbedu

Řídicí systém Testbedu
Technologie Testbedu jsou řízeny řídicím systémem 
Siemens Simatic na několika úrovních, přičemž na nej-
vyšší je k dispozici Simatic OpenController a S7-1518F,
na nižší úrovni u jednotlivých strojů jako například
dopravník nebo zásobník pro výměnu nástrojů robota
potom PLC S7-1512. Komunikačním systémem je Profi-
net, přičemž jednotlivá PLC podporují také komunikaci
OPC UA pro připojení k dalším řídicím systémům.

Chcete se o projektu Testbed pro Průmysl 4.0 dozvědět víc? 
Navštivte www.ciirc.cvut.cz/testbed 
nebo sejměte QR kód na vašem mobilním 
telefonu a podívejte se na videa na                 .

Celá laboratoř 
je "nadupaná"
nejmodernějšími
technologiemi 
Siemens.

Software od PLM
V Testbedu se používají softwarové
produkty od společnosti Siemens
PLM Software pro řízení životního
cyklu výrobku, návrh a simulaci pro-
duktu a jeho vlastností, ale i pro
návrh a simulaci výrobních procesů.
Jde o produkty z rodiny Siemens
Teamcenter, Tecnomatix, NX a další.

Technologie pro manipulaci a logistiku
Linka obsahuje samostatnou robotickou buňku 
s robotem KUKA KR60 HA, který je řízen externím
řídicím systémem Sinumerik. To umožňuje snad-
nou integraci do nadřazeného PLM softwaru – 
ať už pro správu programů nebo pro generování
obráběcích operací přímo z prostředí NX. 
Obráběcí robot může rovněž pracovat v režimu
montážního robota.
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Jak vznikla myšlenka vybudovat
v Praze v rámci ČVUT první český
Testbed?
Nápad vznikl na základě spolupráce ředitele
Českého institutu robotiky a kybernetiky
(ČIIRK) profesora Vladimíra Maříka a jeho
německého kolegy profesora Wolfganga
Wahlstera z Institutu pro umělou inteli-
genci v Saarbrueckenu (DFKI), který je
duchovním otcem myšlenky Průmyslu 4.0
v Německu. Profesor Mařík je hlavním pro-
pagátorem myšlenky Průmysl 4.0 v České
republice a vedoucím týmu, který připra-
voval vládní iniciativu Průmysl 4.0. Cílem
obou institucí je právě budování testbedů 
a jejich vzájemné propojení.

V Německu již nějaké testbedy fun-
gují? Jaká je tam situace?
Ano, několik laboratoří je např. na univerzi-
tách v Saarbruckenu, Aachenu, Stutgartu 
a dalších. Budování testbedů je plně v kon-
textu rozvíjení myšlenky Průmyslu 4.0.
Zaměřují se na různé oblasti, některé jsou
vyloženě experimentální, jiné se více přibli-

Testbed pro Průmysl 4.0 v pražských Dejvicích je prvním zařízením svého druhu u nás. 
Nejen o něm, ale i o spolupráci akademické a průmyslové sféry i o unikátních řešeních Siemens,
která tvoří srdce i mozek celé laboratoře, jsme si povídali s Ing. Pavlem Burgetem, Ph.D., 
vedoucím Testbedu pro Průmysl 4.0 Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky.

kterou bude možné flexibilně upravovat 
a rozšiřovat podle toho, co se na ní zrovna
bude vyrábět. Do linky jsou zapojené reálné
i virtuální stroje a roboty, které vzájemně
spolupracují. Vedle reálné linky máme nasi-
mulované i její digitální dvojče a veškerá
zapojená zařízení dokážeme zprovoznit
také virtuálně.

Jak je laboratoř velká?
Testbed se rozkládá ve dvou podlažích.
V přízemní je instalovaná výrobní linka
s dopravníkem a robotem KUKA spolupra-
cujícím s člověkem, v suterénní laboratoři
jsou velké roboty a obráběcí centra. Obě
části linky jsou propojené a vzájemně spolu
komunikují prostřednictvím sítě Profinet.
Spodní část laboratoře se však více profiluje
na operace obrábění a kromě robotů se
specializuje na obráběcí stroje, jejich mode-
lování, diagnostiku a optimální řízení. Horní
část laboratoře se zaměřuje především na
operace montáže, adaptivní rekonfigurace
strojů, autonomní roboty a spolupráci
robotů s člověkem. Obě laboratoře jsou

žují průmyslové výrobě. Společným prvkem
je snaha zkoumat nové možnosti a metody,
jak reálně použít principy Průmyslu 4.0.

Pro koho je vlastně váš Testbed určen?
Testbed bude sloužit vědeckému výzkumu,
výuce studentů a soukromým firmám pro
testování nových technologií před nasaze-
ním v praxi. Zkoumáme nové směry vývoje
digitálních technologií a snažíme se s nimi
seznámit odbornou veřejnost a uvádět je
do praxe.

Na co se hodláte specializovat?
Nabízí se velký prostor pro výzkum optimál-
ního rozvrhování a plánování, například
prostřednictvím multiagentních systémů
neboli vzájemně propojených strojů, které
si zachovávají určitou míru autonomie a na-
vzájem se domlouvají. Tato oblast nám
přijde velmi zajímavá, neboť zohledňuje
myšlenku flexibilní výroby a podporuje „při-
způsobivost“ strojů tomu, co je zrovna
zapotřebí vyrábět. Z tohoto principu
vychází i výrobní linka v Testbedu v Praze,

Pomůžeme firmám
zlepšit výrobu
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zapojeny do systému správy životního cyklu
výrobku a mohou navzájem pracovat napří-
klad jako subdodavatelé v dodavatelském
řetězci koncového výrobce. 

Zmínil jste digitální dvojče – v jaké
podobě ho v Testbedu nalezneme?
Digitálních dvojčat máme v laboratoři celou
řadu, dá se říci, že ke každému reálnému za-
řízení nebo procesu máme i jeho virtuální
kopii. Simulační prvky totiž tvoří ve výrobní
lince Testbedu stejně důležitou součást
jako ty reálné. Jen díky nim pak můžeme
dosahovat kýžené efektivity a flexibility
nejen provozu, ale i dalších fází životního
cyklu výrobku. 

Jedním z hlavních partnerů
Testbedu na ČIIRK a také zakládají-
cím členem iniciativy Národní
centrum Průmyslu 4.0 je společnost
Siemens. Proč jste si ke spolupráci
vybrali právě tuto firmu?
Společnost Siemens pokrývá svými nástroji
většinu oblastí, které Průmysl 4.0 zasahuje.
Jednou z důležitých věcí jsou produkty PLM
Software a jejich nástroje pro návrh produktu,
simulace na různých úrovních, generování

dat pro výrobu, příprava výrobního postu-
pu, samotná příprava a simulace techno-
logie. Dále je zde široké portfolio řešení pro
automatizaci výroby z rodiny řídicích systé-
mů Simatic a jejich propojení se simulačními
prostředky. Simulaci lze díky tomu řídit pří-
mo z  PLC systémů a kombinovat ji s reálný-
mi prvky. Všechno přitom funguje perfektně
dohromady díky vzájemné propojitelnosti 
a integraci dílčích komponent. V takovéto
šíři záběru řešení a nástrojů nemá Siemens
na trhu konkurenci. Navíc je právem pova-
žován za lídra na poli inovací a vizionáře
v dalším vývoji konceptu Průmyslu 4.0.

Budete využívat nástroje Siemens
také pro sběr a analýzu dat ze stroj-
ních zařízení a výrobních procesů?
Ano a byl to i jeden z našich hlavních poža-
davků na dodavatele systému, aby dokázal
tato data sbírat a předávat k dalšímu zpra-
cování. Hodně si slibujeme například od
sledování spotřeby elektrické energie a ná-

vrhů řešení, jak dosáhnout výrazných úspor
např. uváděním momentálně nečinných
strojů do režimu stand-by. Princip je stejný,
jako když uspíte počítač, na němž právě
nepracujete. Podle zatím dostupných
měření a analýz je možné ušetřit uváděním
strojů – například robotů na montážních
linkách – do režimu stand-by 10 až 15 pro-
cent energie z celkové spotřeby.

Jak uspávání strojů funguje v praxi?
Uspání a probuzení může probíhat poměr-
ně rychle a navíc stroj dostane včas signál,
aby se probudil a připravil k výkonu, takže
se může plynule zapojit od práce. Uspává-
ní je tak mnohem výhodnější než úplné
vypnutí stroje, protože zachovává flexibilitu
provozu. 

Lze režim stand-by použít i pro starší
stroje nebo je to doménou pouze
nových zařízení?
Režim stand-by lze úspěšně instalovat i do
starších strojů, např. úpravou řídicího systé-
mu a použitím moderních frekvenčních
měničů. Pro provozovatele starších výrob-
ních technologií je také velmi vhodné vir-
tuální zprovoznění stroje a data monitoring.

Tam mohou získat opravdu nečekaně vel-
kou úsporu díky tomu, že se dozví detailní
informace nejen o stroji, ale i o celé výrobní
technologii a jejích rezervách. A to je právě
jedna z úloh Testbedu: ukazovat firmám
v praxi možnosti, které digitalizace výroby
přináší a které by jim mohly pomoci zvýšit
flexibilitu a efektivitu výroby a tím urychlit
uvádění nových výrobků na trh.

Co vidíte jako hlavní oblast, které by
se české průmyslové podniky měly
více věnovat?
Obrovský, zatím nevyužitý potenciál vidím
ve sběru a následné analýze dat získaných 
z výroby. Pomocí speciálně vytvořených
algoritmů nebo matematických modelů 
lze odhalit mnoho důležitých informací 
a zlepšit třeba včasnou diagnostiku hrozí-
cích poruchových stavů a naplánovat
odstávku nebo servis stroje dřív, než doj-
de k poškození dílu. Stejně tak je velký
potenciál v digitalizaci jednotlivých stup-

ňů hodnotového řetězce a v postupném
zavádění digitálního dvojčete výrobku 
a výrobního procesu.

Jaké komponenty Siemens v Test-
bedu používáte?
Hlavním řídicím systémem je PLC Simatic
S7-1518, do linky jsou ale kvůli modularitě
zapojeny i menší řídicí systémy Simatic 
S7-1512, které ovládají jednotlivá připojená
zařízení. Pro vizualizaci používáme HMI 
dotykové panely. Pro obrábění používáme
Sinumerik nejen s tradičními obráběcími
stroji, ale také s obráběcími roboty. Pro
komunikaci používáme Profinet, k dispozici
je také protokol OPC UA pro budoucí rozši-
řování o další řídicí systémy. Samozřejmostí
je použití softwarových nástrojů Teamcen-
ter, Tecnomatix, NX, TIA Portal, Information
Server a dalších. Velký důraz klademe na
využití diagnostických prostředků, ať už se
jedná o diagnostiku komunikace Profinet,
diagnostiku samotných zařízení nebo sle-
dování provozních podmínek strojů, tzv.
condition monitoring. Do budoucna uva-
žujeme o zařazení například lineárních
samostatně řiditelných pohonů Sinamics 
a zavedení nástrojů Simatic IT pro řízení 
a optimalizaci výroby.

V čem vidíte největší přínos
Siemensu pro projekt Testbed?
U Siemensu je vidět, že se snaží jednotlivé
nástroje pro Průmysl 4.0 integrovat dohro-
mady do jednoho plně kompatibilního
řešení. To na jedné straně zahrnuje vývojář-
ské programy od PLM Software přes
koncept TIA používaný v průmyslové auto-
matizaci, po chytrou továrnu se všemi
digitálními a virtuálními komponentami až
po manažerské a nadřazené systémy. Vedle
toho nesmíme zapomínat na cloudové
řešení MindSphere pro sběr a analýzu vel-
kých dat s integrovanými možnostmi sběru
dat z průmyslových i jiných procesů.

Kam podle vás směřuje vývoj české-
ho průmyslu? Čekají nás velké změny?
Podle mého názoru lze čekat stále zřetel-
nější nástup digitalizace na různých stupních
hodnotového řetězce výrobku a stále výraz-
nější podíl strojů při vykonávání monotónní
práce. Stále více se budou projevovat prvky
umělé inteligence ať už v oblasti rozpozná-
vání a zpracování obrazu, vyhodnocování
provozních dat nebo v oblasti různých
expertních systémů podporujících rozhodo-
vání. Automobilový průmysl si nejspíše
zachová svou vůdčí pozici, ostatně už nyní
je v mnoha oblastech lídrem digitalizace 
a inovací. Kromě toho můžeme očekávat
větší podíl robotizace a autonomního zpra-
cování v takových činnostech, kde dosud
převládala manuální práce. 

"Siemens pokrývá svými nástroji většinu 
oblastí, které Průmysl 4.0 zasahuje. 
V takovéto šíři záběru řešení a nástrojů 
nemá na trhu konkurenci."
Ing. Pavel Burget, Ph.D.
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Nároky na flexibilitu, rozšiřitelnost a bez-
pečnost závodů působících ve zpraco-

vatelském průmyslu se neustále zvyšují.
Životnost továren činí až 30 let a je proto
nesmírně důležité, aby provozy byly kom-
patibilní s budoucími požadavky a umožňo-
valy ochranu vložených investic. Síť Profinet
využívá standard pro průmyslový Ethernet
a budoucím požadavkům ve zpracovatel-
ském průmyslu se tedy dokáže přizpůsobit.
Nabízí efektivní komunikaci v reálném čase,
otevřené standardy pro vývoj standardizo-
vaných automatizačních sítí, bezpečnou
komunikaci i flexibilní, snadno rozšiřitelné
síťové struktury. Úspěch digitalizace velkou
měrou závisí na spolehlivé komunikaci až
na úroveň provozu. Díky dvěma novým
distribuovaným I/O periferiím lze k dosa-
žení tohoto cíle optimálně využít právě
vlastnosti Profinetu. 

Nový modul Simatic ET 200SP HA
Nový I/O systém Simatic ET 200SP HA je
určen speciálně pro zpracovatelský prů-
mysl. Nabízí vysokou dostupnost a je

možné jej umístit přímo v provozu až na
úroveň zóny 2 v prostředí s nebezpečím
výbuchu. 
Přes svůj kompaktní a prostorově úsporný
design (šířka nového modulu klesla téměř
na polovinu) umožňuje provoz až 16 ka-
nálů. Počet modulů na stanici vzrostl z 12
na 56, což při využití 8kanálových modulů
odpovídá skoro 900 I/O signálům oproti
předchozím 96. Další výhodou je stálá
modulární a pružná struktura, moduly je
tak možné pohodlně měnit za chodu díky
funkci „change in run“. 
Stanice Simatic ET 200SP HA lze jednoduše
a rychle rozšířit v závislosti na měnících se
požadavcích, jelikož trvalá elektroinstalace
a využití jednotných řadových svorkovnic
umožňují použít rozváděče se standardizo-
vanou strukturou. Výsledkem jsou pak nižší
náklady na plánování, montáž a instalaci.

Simatic CFU pro polní instrumentaci
Jednotka Simatic CFU (Compact Field Unit)
otevírá nové možnosti pro integraci polní
instrumentace. Rozváděč připojený přes síť
Profinet dokáže překonat omezení běžných
I/O konceptů a zajistí tak konzistentní de-
centralizaci spojenou s flexibilními struk-
turami. Simatic CFU kombinuje jednodu-
chou manipulaci známé technologie 4-20 mA
a zároveň výhody technologie procesních
sběrnic, což je zárukou prokazatelně jedno-
dušší distribuované I/O struktury. Jednotky

Simatic CFU mají výrazně menší nároky na
kabeláž i koncové body, což šetří práci
potřebnou na plánování a dokumentaci.
Funkce Plug & Produce navíc umožňuje
jednoduchou, účinnou, spolehlivou a bez-
poruchovou integraci zařízení. Připojení
nového zařízení lze zkrátit ze současných
30 minut na méně než 60 sekund. Výměnu
zařízení v provozu tak mohou snadno a bez-
pečně provádět i pracovníci bez speciálního
školení. Jednotka Simatic CFU je dokonale
přizpůsobena požadavkům ve zpracovatel-
ském průmyslu a je jedinečným příkladem
digitalizace v provozu. 
Verze 9.0 systému Simatic PCS 7 obsahuje 
i další rozsáhlé softwarové inovace zamě-
řené na zvýšení produktivity a flexibility pro-
vozovatelů zařízení a pracovníků údržby. 
To znamená účinnější uvádění do provozu
a řízení zařízení v provozu pomocí mobilní
technologie a softwaru Simatic PDM (Pro-
cess Device Manager). Tento univerzální
inženýrský nástroj pro parametrizaci, uvá-
dění do provozu, diagnostiku a údržbu
chytrých zařízení a komponent v provozu
nabízí širokou podporu pro síť Profinet. 

HLAVNÍ INOVACE:
• Inovace hardwaru pro koncepty 

distribuovaných I/O 
• Komplexní podpora sítě Profinet 
• Široká kompatibilita vytváří 

přidanou hodnotu
• Nové softwarové funkce

Pro více informací o novém systému navštivte
stránky www.siemens.cz/pcs7 nebo 
www.siemens.cz/tia.nadosah, kde jsou uložené
prezentace ze zářijového semináře TIA na dosah
věnovanému novinkám v systému PCS 7.

Nový Simatic PCS 7 podporuje 
Profinet a digitalizaci

Nová verze procesního
řídicího systému Simatic
PCS 7 je dalším krokem
směrem k digitálnímu
podniku v oblasti provozu
zpracovatelských závo-
dů. Verze 9.0 systému
Simatic PCS 7 podporuje
síť Profinet založenou 
na celosvětovém
standardu průmyslového
Ethernetu a umožňuje
zavádění digitalizace 
až na provozní úroveň.
Zároveň nabízí nové 
a rozsáhlé softwarové
funkce. S novou verzí 
získáte větší flexibilitu 
a díky široké kompatibi-
litě dlouhodobou
ochranu investic.
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Nová generace řídicích systému Simatic ve spojení s jednotným
vývojovým prostředím TIA Portal výrazně pomáhá výrobním

závodům a inženýrským firmám na jejich cestě k digitalizaci výroby.
Firmware 2.1 pro řídicí systém Simatic S7-1500 Advanced Control-
ler umožňuje využít funkce nové verze inženýrského prostředí TIA
Portal V14 SP1. Nabízí totiž lepší standardizovanou, obousměrnou výmě-
nu inženýrských dat prostřednictvím jazyka AutomationML (Automation
Markup Language). Díky tomu lze provádět import/export projek-
tových dat ze softwarů Eplan nebo využívat freeware konfigurační
nástroj TIA Selection Tool či další systémy pro počítačem podporo-
vané navrhování a projektování (Computer Aided Engineering - CAE).
Další novinkou jsou dvě technologické centrální procesorové jed-
notky (1511TF-1 PN a 1515TF-2 PN) ve variantě safety. Jediné zaří-
zení obsahuje nejen rozšířené funkce pro řízení polohy a pohybu

(převodovky, vačky, atd.), řeší i bezpečnost strojů a technologických
zařízení. Společně se stávající, výkonnější jednotkou 1517TF-3
PN/DP T-CPU, tak nyní tvoří ucelené portfolio technologických CPU. 
Technologické centrální procesorové jednotky Simatic S7-1500 
jsou velmi dobře přizpůsobené servopohonům Sinamics V90 PN 
a Sinamics S210 pro řízení pohybu středního rozsahu. Uplatnění
naleznou při řízení dynamického pohybu a ve výrobě, například 
při polohování, přepravě či navíjení. Nový napájecí zdroj PS 60W
24/48/60 V DC HF pro systém Simatic S7-1500 Advanced Controller
zabezpečí dodávky energie v případě výpadku. Neobsahuje baterii 
a je tedy bezúdržbový. Navíc zaručí úplné zachování dat v CPU 
až do objemu 20 MB.  

Řízení vysoce dynamického pohybu pro pohony
balicích strojů nebo manipulátorů – například při

polohování, přepravě či navíjení – usnadní nový systém
pohonů, jehož součástí jsou měniče Sinamics S210
a servomotory Simotics S-1FK2. Výhodou servopoho-
nu Sinamics S210 je jednoduché ovládání a nastavo-
vání přes integrovaný web server, který podporuje
spouštění, řízení a diagnostiku měniče. Intuitivní navi-
gace v menu poskytuje dokonalý přehled o postupu
spouštění.
Nový jednoosý měnič Sinamics S210 je k dispozici ve
čtyřech výkonových řadách od 50 do 750 W a hodí se
pro použití s novou řadou servomotorů Simotics S-1FK2.
Systémy jsou dostupné v osových výškách 20, 30 a 40
mm s napájecím napětím měniče 1AC 230 V. Motory
mají nízký moment setrvačnosti, díky čemuž jsou 
ideální pro řízení dynamického pohybu a připojují se 
k měniči pouze pomocí jednoho kabelu (One Cable
Connection), který obsahuje všechny potřebné vodiče.
Servoměnič Sinamics S210 je k dispozici i s rozhraním
Profinet.  

DŮLEŽITÉ NOVINKY:
• Nový Firmware 2.1 pro řídicí systém Simatic S7-1500 

Advanced Controller využívá nové funkce vývojového prostředí 
TIA Portal V14 SP1.

• Nové technologické jednotky CPU jsou nyní i ve variantě safety. 
Rozšiřuje se tak nabídka funkcí pro řízení polohy a pohybu.

• Nový napájecí modul pro maximální zachování dat v případě 
výpadku napájení.

Chcete vědět víc? Navštivte www.siemens.cz/S7-1500

Zajímají vás pohony? 
Přečtěte si více na www.siemens.cz/sinamics

Lepší řízení pohybu s novinkami 
v systému Simatic S7-1500

HLAVNÍ INOVACE:
• Vysoká dynamika a přesnost polohování spolu s jednoduchým připojením 

pomocí jednoho kabelu 
• Integrované bezpečností funkce, rychlé projektování a uvedení do provozu 
• Servosystém dostupný ve čtyřech výkonových řadách od 50 do 750 W

Jednodušší projektování 
pohonů s novým servosystémem
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Řízení žaluzií, osvětlení, vzduchotechniky, chlazení,
vytápění a efektivní využívání energií – to vše

LOGO! 8 zvládne. Tento malý a šikovný programova-
telný logický modul funguje jako spolehlivý majordo-
mus. Při východu a západu slunce vytahuje a spouští
automaticky ovládané žaluzie, umí i pomocí světelného
čidla posvítit na cestu, když se vracíte za tmy domů. 
Se svým domem ale můžete také komunikovat. Jak
pomocí GSM modulu, tak i díky integrovanému webo-
vému serveru, který umožňuje ovládat některé funkce
z chytrého telefonu. V případě, že se stane něco mimo-
řádného – např. v domě dojde k zatopení sklepa nebo
čidla zaznamenají kouř nebo pohyb, logický modul
LOGO! 8 vás okamžitě upozorní a pošle vám zprávu.
Při odjezdu na delší dobu si také můžete zvolit simulaci
přítomnosti obyvatel, při níž LOGO! 8 automaticky ovládá
žaluzie a osvětlení, aby vznikl dojem, že je někdo doma.

Ideální vstup do světa automatizace
LOGO! 8 ale není určený jen pro rodinné domy, tento
jedinečný řídicí systém pro malé automatizační úlohy
dokáže řešit i velice komplexní úkoly včetně síťové
komunikace jak v oblasti automatizace budov, tak v jed-
noduchých průmyslových aplikacích. Nabízí spoustu
možností za dostupnou cenu, navíc šetří místo v rozvá-

děči a obsahuje speciální funkce, jako je zpožděné spí-
nání, pulzní relé, čítače či astronomické hodiny.
Integrovaný ethernetový port a 8DI/4DO/4AI v základní
konfiguraci navíc umožňuje snadné a rychlé uvedení
do praxe. Inteligentní relé obsahuje také integrovaný
webový server a vzdálenou správu již v základní jedno-
tce. S LOGO! 8 lze pracovat, aniž znáte programování
HTML, stačí připojit do sítě a server začít používat.
Programovatelný logický modul nabízí také možnost
integrace do sběrnice KNX/EIB, integrovaný datový 
log pro ukládání hodnot a integrovanou ethernetovou
komunikaci. Budovu lze snadno spravovat přes chytré
telefony a tablety odkudkoli. Z jednoho místa v domě
řídí nejen osvětlení, vytápění, ale i bazénové technolo-
gie či domácí čističku odpadních vod. Využití nachází
ve všech oblastech inteligentního řízení.
„Řešení s názvem LOGO! 8 pro chytré budovy mám 
na starosti již několik let a nikdy netrvalo déle než 
tři hodiny, aby i úplný začátečník systém nastavil. 
To skvěle ilustruje jednoduchost systému. LOGO! 8
však dokáže řídit i velice rozsáhlé aplikace, jako napří-
klad letištní haly, kde je vidět vyspělost i pokročilé
možnosti tohoto systému,“ vysvětluje výhody řídicího
systému Tomáš Froněk, produktový manažer společ-
nosti Siemens. 

Chytré domácnosti, budovy ovládané vzdáleně přes mobilní
telefon, případně zcela automaticky se stávají čím dál více
populárními. Jak jednoduše a efektivně automatizovat 
procesy v budovách představila společnosti Siemens 
na 28. ročníku mezinárodního stavebního veletrhu For Arch,
který se konal koncem září v pražských Letňanech. V centru
pozornosti stál logický modul LOGO! 8.

Digitální řešení 
pro inteligentní domy

Logický modul
LOGO! 8 si poradí 

s řízením rodinného 
domu i letištní haly.

Stánek společnosti
Siemens získal 
na veletrhu For Arch
2017 ocenění 
TOP EXPO za nej-
hezčí expozici.
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Spolehlivé měření 
díky profesionální kalibraci
Používáte při výrobě teploměry nebo tlakoměry, jejichž přesnost je pro vás klíčová? 
Díky kalibračnímu středisku Siemens v Ostravě se na své přístroje budete moci spolehnout.

Proč přístroje kalibrovat?

• Zajistíme, aby údaje uváděné přístro-
jem byly konzistentní s jiným měřením.

• Stanovíme správnost údajů uváděných 
přístrojem.

• Nastavíme přesnost přístroje.
• Zvýšíme spolehlivost vašeho výrobního

procesu.

Co nabízíme?

• Rychlé vyřízení vašich požadavků
• Demontáž/montáž přístrojů ke kalibraci
• Zpracování a vedení databáze přístrojů 

ke kalibraci
• Návaznost našich etalonů na Český 

metrologický institut

Přesné měření je klíčovým parametrem
pro veškeré průmyslové výrobní procesy

a pro celkovou konkurenceschopnost zpra-
covatelských podniků. Nároky na přesnost,
spolehlivost a dostupnost měřicích přístrojů
se stále zvyšují.
Společnost Siemens v Ostravě otevřela
Kalibrační středisko, kde nabízí kalibrační
služby pro snímače tlaku a snímače teploty.
Kalibrované přístroje totiž zvyšují přesnost
měření a pomáhají zvýšit efektivitu a kva-
litu produktu i výrobního procesu.

Kalibrace dává jistotu
Kalibrace je ověření, zda přesnost daného
měřidla nebo zařízení stále odpovídá pů-
vodním hodnotám nastaveným od výrobce.
Zároveň ji můžete pojmout i jako prevenci
proti chybovosti přístroje, a tím i celé tech-
nologie. 
„Když si koupíte nový měřicí přístroj, vý-
robce vám garantuje jeho přesnost vzhle-
dem k oficiálním mírám. V průběhu pro-
vozu přístroje může samozřejmě dojít 
ke snížení jeho přesnosti. Proto je důležité
přístroje pravidelně kontrolovat a přesnost
jejich měření ověřovat,“ vysvětluje Kamil
Skřeček, vedoucí Kalibračního střediska
Siemens v Ostravě. Kalibrace přístrojů 
je důležitá i pro provozovatele zařízení, 

protože díky ní mohou mít jistotu, že jejich
výroba je spolehlivá a produkty přesné.
Každá firma, která něco produkuje nebo
vyrábí, by měla mít svého metrologa, 
který stanovuje, jak často by měřicí pří-
stroje nasazené v technologii měly pod-
stupovat kalibrační kontrolu. Frekvence
kontrol přitom není pro všechny stejná, 
liší se podle typu přístrojů i náročnosti 
provozu. 
„Kalibrační servis poskytujeme na měřicí
zařízení v rozsahu teploty -20 °C až 1 100 °C
a tlaku -100 kPa až 50 MPa, neomezujeme
se ale pouze na produkty Siemens. Kalibru-
jeme všechny přístroje v daném měřicím
rozsahu,“ říká Kamil Skřeček. Kalibrace
zabere jeden až tři dny podle momentál-
ního vytížení. Celý proces je tedy velmi
rychlý a ověřené přístroje se mohou brzy
vrátit do výrobního procesu. 

Kontakt:

Siemens, s.r.o.
Divize Digital Factory & Process Industries 
and Drives
28. října 150, 702 00 Ostrava
Hotline: 800 122 552
E-mail: kalibrace.cz@siemens.com

Kalibrace snímačů teploty 
v rozmezí -20 °C až 1 100 °C

Kalibrace snímačů teploty provádíme v roz-
mezí -20 °C ÷ 1 100 °C. Naše laboratoř je
schopna kalibrovat tyto typy snímačů teplot:
• Termoelektrický snímač teploty J, K, S 

(vč. převodníku)
• Odporový snímač teplot (vč. převodníku)
• Teploměr místní (bimetalický, kapilárou, 

kapalinový, skleněný)

Kalibrace snímačů tlaku 
v rozsahu -100 kPa až 50 MPa

U snímačů tlaku provádíme kalibrace v roz-
sahu -100 kPa ÷ 20 MPa absolutní a relativní
a u deformačního manometru 0 ÷ 50 MPa.
Naše laboratoř je schopna kalibrovat tyto
typy snímačů tlaku:
• Snímač tlakové diference (výstup 4 ‒ 20 mA,

HART) od 1 kPa ÷ 20 MPa
• Snímač tlakové diference (výstup 20 ‒ 100 kPa)
• Snímač tlaku (výstup 4 ‒ 20 mA, HART) 

od 1 kPa až do 20 MPa, od -100 až do 
100 kPa

• Snímač tlaku (výstup 20 ‒ 100 kPa)
• Manometry od 0 až do 50 MPa
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Siemens Machine Tools Days 2017

Místem konání 18. ročníku zákaznického setká-
ní se zbrusu novým názvem Siemens Machine
Tools Days 2017 bylo příjemné prostředí gol-

fového resortu Kaskáda v Kuřimi. Na devadesátku účast-
níků konference čekal zajímavý odborný program, který
odrážel současné trendy v oblasti konstrukce, obsluhy
a údržby obráběcích strojů.
Odborníci z úseku Řídicí systémy a pohony pro obráběcí
a speciální stroje a roboty představili posluchačům nej-
novější softwarové opce, které posouvají řadu CNC obrá-
běcích systémů Sinumerik na čelní příčky ve všech oblas-
tech. Jako tenká červená nit se všemi přednáškami pro-
línalo téma digitalizace.
„Konstrukce, výroba a provoz obráběcích strojů jsou tra-
dičně velmi konzervativní obory. Nepůsobí však v izolova-
ném světě, ale v globálně propojeném světě 4. průmy-
slové revoluce, a proto je důležité přijmout fakt, že ani
jim se digitalizace v blízké budoucnosti nevyhne. Již
dnes jsme svědky celé řady přicházejících průmyslových

trendů, které budou velmi brzy součástí našich životů.
Platí to i pro oblast obrábění, kde postupně dochází
k implementaci pokrokových výrobních technologií, jako
je aditivní obrábění nebo permanentní 3D tisk,“ říká
Tomáš Duba, ředitel pořádajícího obchodního úseku.
Kromě implementace převratných výrobních postupů
však dochází zejména k zásadním změnám v oblasti
organizace průmyslové výroby. Dříve solitérní výrobní
buňky, jednotlivé obráběcí stroje, se stávají součástí
integrálního řešení a sdružují se do pružných výrobních
celků, které spolu tvoří tzv. inteligentní továrny.
„Řešení pro digitalizaci všech úrovní provozu má Siemens
připravené, záleží jen na individuální situaci zákazníků,
o jaké služby z našeho širokého portfolia mají zájem.
Věřím, že i v nadcházející digitální době přispějeme
našimi řešeními a systémy k dobrému jménu českých
výrobců obráběcích strojů na světových trzích a pomů-
žeme jim odlišit se od šedivé mainstreamové
konkurence,“ uzavírá Tomáš Duba. 

Cyklus seminářů TIA na dosah v roce 2017
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

Říjen 24.‒26. 10. Praha, Brno, Ostrava
Spolupráce malých řídicích systémů s pohony, 

Technologické objekty a komunikace

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

Konzervativní svět obráběcích strojů čekají velké změny a Siemens nabízí nástroje, 
které pomáhají se s nimi vyrovnat. Možnosti, jak se na nejnovější trendy v oblasti obrábění
připravit, jsme v červnu představili našim zákazníkům na tradiční akci obchodního úseku 
Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a speciální stroje a roboty.

Tomáš Duba,
ředitel úseku
Řídicí systémy
a pohony pro
obráběcí a spe-
ciální stroje 
a roboty, sez-
námil účastníky
konference 
s novými
trendy 
v oboru.

Siemens Machine
Tools Days 2017 

se věnovaly 
problematice 

obráběcích strojů.



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

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

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

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

tel.: +420 607 016 381

e-mail: martin.jirousek@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


