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NAŠE PROJEKTY A PRODUKTY

Náš největší automatizační projekt posledního
desetiletí úspěšně uveden do provozu
Naše dodávka pro-
jektu kompletního
řídicího systému
nové části Ústřední
čistírny odpadních
vod v Praze, tzv.
Nové vodní linky,
jehož realizaci jsme
vyhráli ve výběrovém řízení v roce 2017 (viz též newsletter SIDAT
podzim/zima 2017), byla v září 2018 za účasti generálního doda-
vatele Sdružení ÚČOV Praha, správce stavby firmy PVS a primá-
torky hl. města Prahy paní A. Krnáčové uvedena do zkušebního
provozu. Plně v souladu s harmonogramem výstavby byla tak tato
významná a pro Prahu zcela zásadní, více než 6 miliardová inves-
tice, oficiálně převzata. 
Všichni účastníci tohoto aktu ocenili přínos SIDAT ke zdaru celé
akce a vyzdvihli skutečnost, že se vzhledem k rozsahu, odborné
náročnosti a finančnímu a časovému rámci realizace jednalo
i v evropském kontextu o zcela mimořádné dílo. 
Dodávka SIDAT jakožto vyššího dodavatele části ŘS představuje
„srdce“ celé investice. Je postavena na platformě SIEMENS –
SIMATIC PCS7 s nejnovějšími procesorovými moduly SIEMENS
SIMATIC S7-410 H a mobilními a pevnými ovládacími klienty PCS7.
Zabezpečuje nejen moderní řízení celého procesu čištění tzv. nové
vodní linky, ale i její komplexní on-line monitoring. 
V následujícím období bude pokračovat postupné uvádění celé
technologie nové linky do provozu. Plné spuštění se předpokládá
v průběhu roku 2019.

Další aplikace platformy AspenTech IP21 a SIDAS®
OEE pro monitorování výrobních procesů 
Naše řešení pro monitoring výrobních procesů a energetiky na plat-
formě AspenTech IP21/SIDAS® OEE si vybral jeden z největších
chemických závodů v České republice, společnost Synthesia Semtín.
Po úspěšném ukončení úvodních etap tohoto projektu budou do sys-
tému postupně připojeny všechny výrobní technologie od primárních
procesů výroby kyselin až po výrobu barviv a pigmentů. 
Obdobnou technologii archivace a sledování provozních dat bude
též používat společnost ČKD Howden pro monitorování provozu
svých kompresorů instalovaných po celém světě. V projektu je 
uplatněno unikátní průmyslové řešení postavené na moderní 
architektuře cloudového úložiště a www klientů, která umožní jak
sběr, tak i archivaci dat z libovolného místa. 

NAŠE PROJEKTY A PRODUKTY

Naše projekty pro ŠKODA AUTO ve spolupráci 
se společností TESing Pardubice dále pokračují 
Ve spolupráci s generálním dodavatelem firmou TESing TP Pardu-
bice jsme po projektu technologie skladování a dávkování nového
chladicího média HFO1234yf v závodě ŠKODA AUTO v Kvasinách
a projektu „skladování a dávkování AdBlue“ v závodě ŠKODA AUTO
v Mladé Boleslavi dokončili realizaci dalšího velkého projektu –
nové stanice plnění benzínu pro montážní linky M1 a M2 v závodě
v Mladé Boleslavi. Ve všech zmiňovaných akcích náš realizační podíl
spočíval v komplexní dodávce elektro, komponentů MaR a systému
pro vlastní řízení celé technologie. V poslední z uvedených akcí bylo
součástí řešení také kompletní napojení řídicího systému na infor-
mační systém logistiky, údržby a bezpečnosti v celém závodě.

Řešení výrobní logistiky na bázi digitálních
technologií v projektech firmy SIDAT DIGITAL  

Ve společnosti NIDEC Global Appli-
ance Slovakia se dokončuje realizace
projektu na bázi technologie Industry
4.0/digitální dvojče pro linku na vý -

robu chladicích kompresorů. S využitím digitálního dvoj čete budou
nejen s vysokou měrou věrohodnosti identifikovány a analyzovány
příčiny prostojů a mikroprostojů, ale také umožněn postupný pře-
chod na prediktivní formy zabezpečování provozu schopnosti linky.
Cílem tohoto projektu je zvýšení výkonnosti linky o 8 %. 
Významným příspěvkem firmy SIDAT DIGITAL pro aplikace na
principech Industry 4.0 jsou dále pilotní řešení sběru dat z pohy-
bujících se objektů s filozofií RTLS (Real-Time Location Services),
jejichž nasazení v praktických podmínkách se v současné době
testuje. Řešení budou využita v navazujících projektech např. pro
optimalizaci materiálového toku, dopravních tras ve výrobních
halách a pro zvýšení bezpečnosti pohybu pracovníků v nebez peč -
ných zónách.
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V roli bronzového partnera resp. partnera 
jsme se aktivně zúčastnili konferencí 
Digitální výroba a Moderní technologie 
pro potravinářský průmysl  
V květnu 2018 jsme na
konferenci Digitální
výroba v Brně spolu se
slovenskou firmou 
SIDAT Digital před-
nesli přednášku Prak-
tické príklady apli kácií
digitálnych technológií Industry 4.0/Digitálne dvojča v diskrétnej
výrobe a logistike.
V září 2018 jsme na konferenci Moderní technologie pro potra vi -
nářský průmysl přednesli přednášku Monitorování energetické
náročnosti a efektivity výroby v potravinářské výrobě aneb po -
znatky a zkušenosti z implementací v posledních 10 letech s drob-
nou úvahou nad následujícími 10 lety.

V časopise AUTOMA pokračujeme
s publikováním dalších dílů seriálu
Problematika zavádění konceptu Industry 4.0  
V roce 2018 byly publikovány další 3 díly seriálu: 
– Díl III. Jak na průmyslové komunikační sítě při integraci ve stá-

vajících výrobních podnicích (2–3/2018)
– Díl IV. Jak identifikovat vhodné příležitosti a jak postupovat při

uplatňování strategie Industry 4.0 ve výrobním podniku (5/2018)
– Díl V. Prípadové štúdie (8–9/2018) 
Všechny dosud publikované díly jsou také ke
stažení na našich webových stránkách:
https://www.sidat.cz/ke-stazeni
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SIDAT NA VELETRzÍCH, 
KONFERENCÍCH A V TISKU

zE žIVOTA SIDATu

Pokračujeme v organizování společných
sportovních a společenských akcí 
v mimopracovní době.  
Samozřejmou součást života fir -
my tak dnes už představují nejen
např. pravidelné cyklovýlety do
pražského okolí (ty dokonce pod-
nítily některé naše kolegy k přese -
dlání na kolo i jako prostředku
každodenní dopravy do/z práce),
ale rovněž připomenutí význam-
ných životních výročí či pracovních jubileí ve firmě.

Nové projekty si žádají další posily do týmu SIDAT
Vysoká oborová profesio na lita
naší firmy a její renomé se
ukazuje být dobrým výcho -
diskem pro získávání zajíma -
vých a prestižních projektů v ČR
i v zahraničí. Rozšiřujeme proto
náš tým, jenom za poslední
měsíce se jedná o více než 10%
nárůst početního stavu projek-
tových inženýrů. Příležitost
u nás našli jak zkušení kandidáti
z oboru, tak i Ti, kteří se rozhodli svoje znalosti a dovednosti pod ve-
dením zkušených kolegů dále rozvíjet.
V této souvislosti jsme také přistoupili k zásadní modernizaci, rekon-
strukci a rozšíření firemních prostor v areálu Business Parku v Praze-
Košířích a uvedli v život některé moderní a již osvědčené principy HR
politiky.  
V říjnu jsme spustili nové kariérní stránky www.sidat.cz/kariera. Sez -
námíme Vás na nich s aktuálně obsazovanými pozicemi a necháme
Vás nahlédnout pod po  kličku toho, jak to v SIDATu vypadá.

Registrujeme zvýšený zájem o kurzy 
a školení pořádané střediskem
Od začátku letošního roku do října
2018 se kurzů a školení zúčastnilo
více než 200 odbor níků z oblasti
automatizace a průmyslové infor-
matiky. Veliký zájem zazna-
menáváme zejména o týdenní
kurzy TIA-PRO1 (základní pro-
gramátorské školení zaměřené na PLC SIMATIC S7–1500) a týdenní
systémové kurzy PCS7. Termíny kurzů na první pololetí 2019 naleznete
na našich webových stránkách (https:// www.sidat.cz/customer-
care/kurzy-a-skoleni/terminy-skoleni-a-registrace/).

NAŠE ŠKOLICÍ STŘEDISKO

Děkujeme Vám 
za spolupráci 
v uplynulém roce 
a přejeme 
příjemné prožití 
vánočních svátků 
a šťastný nový rok.


