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• NAŠE PROJEKTY A PRODUKTY
 Ukončené projekty

07/2012
Společně s Alfa Laval jsme modernizovali chlazení v pivovaru Šariš

09/2012
Implementovali jsme systém MES OEE v Danone Benešov

08/2012
Úspěšně jsme dokončili projekt Inteligentní energetický management v CCHBC Praha

Ve spolupráci se společností Alfa Laval  jsme úspěšně ukončili komplexní projekt 
modernizace a energetické optimalizace technologického celku „Chlazení mladiny“ 
v pivovaru Topvar Veľký Šariš. Součástí projektu byla i automatizace potrubních tras 
a zásobníků horké a studené vody ve strojovně chlazení a ve vodním hospodářství, 
instalace nového chladiče mladiny a rekonstrukce potrubních tras mladiny včetně na-
pojení na sanitační okruhy.  Signály z polní instrumentace a vazby na řídicí systém CIP 
stanice byly nově soustředěny v ŘS Brewmaxx. Ve strojovně chlazení byl v souvislosti 
s instalací nového chladicího okruhu o novou RIO jednotku rozšířen stávající HW ŘS PLC 
S7, v PLC S7 byly implementovány dodatečné funkce a byly doplněny vizualizační obra-
zovky v prostředí WinCC.

Pro balící linky v Danone Benešov byla úspěšně ukončena implementace systému MES 
na webové platformě firemního produktu SIDAS OEE. System umožňuje import mate-
riálů a zakázek ze systému SAP, správu elektronických výrobkových listů, konfiguraci 
a správu dat ohledně prostojů a v neposlední řadě reportování dat. Automatický sběr 
dat je prostřednictvím PLC datového koncentrátoru řešen v rámci systému Wonder-
ware. Tento koncentrátor komunikuje s automaty balicích linek, váhovým systémem, 
s paletizačním robotem a s MES terminály. Automaticky sebraná data jsou ukládána do 
systému Wonderware InSQL, zpracovávána událostním modulem EOM a následně 
vyhodnocována systémem SIDAS OEE. Pro ruční vstupy dat slouží MES terminály připo-
jené do systému SIDAS OEE, které se nacházejí u každé balicí linky. Tyto terminály 
umožňují operátorům linek přístup k elektronickým výrobkovým listům, správu zakázek, 
klasifikaci prostojů, vizualizaci vybraných výrobních dat a přehled hlášení. 

SIDAT úspěšně implementoval novou verzi energetického monitoringu „SIDAS Intelligent Energy Management“ (IEM) 
v závodě Coca Cola HBC Praha. Energetický monitoring zahrnuje jak funkce pro sledování okamžitých odběrů  všech 
hlavních energií (elektřina, pára, voda, plyn, stlačený vzduch atd.) včetně jejich grafického vyjádření, tak i funkce pro 
archivaci a zpracování odběrů energií v čase. Klíčovým faktorem  pro sledování efektivity využití energií ve výrobě je 
přitom provázání energetických dat s informacemi o probíhající výrobě. Systém disponuje konfigurátorem hierarchické 
struktury výrobního závodu podle normy ISA95 s vazbou na měřicí body energií. Reportovací nástroj umožňuje vytváře-
ní přehledných výstupních sestav dat pro následné vyhodnocení. Třívrstvá architektura s prezentační vrstvou na www 
portálu je zárukou bezproblémového klientského přístupu k aplikaci napříč celým závodem. Dosažení cílového efektu, 
tj. úspor,  spočívá v každodenní práci s výstupy, v jejich porovnávání s jinými výrobami podobného druhu za odpovídají-
cí časová období, ve sledování efektivity využití výrobního zařízení (OEE) ve vazbě na spotřeby energií atp. 
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09/2012
Poskytujeme servis pro koncern COCA-COLA HELLENIC

09/2012
Spolupracujeme na upgradu řídicího systému pro pole Eldfisk v Severním moři

• NOVÉ PROJEKTY

SIDAT se od roku 2008 podílí na postupném zavádění systému etiketování palet pro 
koncern Coca-Cola Hellenic. Jedná se o rozsáhlý projekt automatizovaného tisku a apli-
kace etiket na palety výrobků včetně obousměrného propojení s informačním systémem 
SAP. Systém je vytvořen na platformách Siemens SIMATIC S7 a SIMATIC IT. Začátkem 
října letošního roku byl oficiálně zahájen provoz servisního střediska SIDAT, které posky-
tuje servisní služby 24 hodin denně 22 výrobním závodům koncernu působících ve 13 
zemích Evropy.

Jako dlouholetý certifikovaný Siemens partner - specialista se naše firma v minulém období  ve spolupráci se Siemens 
Energy mj. účastnila projektu Eldfisk WIP. Těžiště našich prací spočívalo v realizaci řídicího systému pro nově budovanou 
plošinu 2/7E, určenou pro zvyšování výtěžnosti nejstaršího ropného pole v norském sektoru těžby ropy a plynu 
v Severním moři. Ve 2. pol. 2012. jsme byli norskou stranou požádáni o účast na plánovaném celkovém upgradu 
řídicího systému pro pole Eldfisk. Jedná se o náhradu stávajícího ŘS na bázi SICOS, S7-400, LSX novým standardním 
řešením Siemens pro Oil&Gas vyvíjeném v prostředí SIMATIC PCS7. V rámci Oil&Gas segmentu se jedná o první aplikaci 
využívající verzi PCS7 V8. V posledních dvou letech jsme se v rámci souvisejících dodávek již podíleli na vypracování 
návrhu uprav pro nový ŘS, jakožto i na spolupráci na vývoji ŘS pro nově dodávanou produkčně-procesní plošinu 2/7S. 
Nově kontrahované činnosti zahrnuji upgrade časti ŘS sestávající ze 3 procesních PLC a 1 PLC pro procesní odstaveni 
s termínem realizace vroce 2013.
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09/2012 
Uspořádali jsme specializované školení pro zahraniční odborníky

09/2012 
Přednášeli jsme na 54. mezinárodním strojírenském veletrhu Brno 2012

• NAŠE ŠKOLICÍ STŘEDISKO

• SIDAT NA KONFERENCÍCH A V TISKU

V návaznosti na své aktivity v oboru Oil&Gas jsme připravili pro pracovníky údržby ropné 
těžební společnosti Rowan  speciálizované školení RCN (Rig Control Network – řízení 
vrtných souprav při těžbě ropy). Tento speciální kurz nabídl celkový přehled RCN systému 
a procvičování potřebných trouble-shooting dovedností tak, aby pracovníci údržby byli 
schopni lépe čelit každodenním výzvám při zabezpečování provozuschopnosti a bez-
pečnosti vrtných souprav.

Na semináři Perspektivy automatizace II, který byl součástí doprovodného programu 54. mezinárodního strojírenského 
veletrhu Brno 2012, jsme vystoupili s přednáškou na téma Produkt Siemens SIMATIC OEE a jeho využití pro účely 
monitoringu a vyhodnocení efektivity provozu výrobních, montážních a balicích nebo plnicích linek. 

07/2012 – 09/2012
Virtualizace systémů HMI/SCADA vyřešila kompatibilitu s novými počítači

• MODERNÍ IT TECHNOLOGIE V AUTOMATIZACI

Velmi častým problémem současných uživatelů automatizační techniky je pořízení 
nových PC serverů nebo PC stanic, které budou kompatibilní s běžícími systémy HMI/
SCADA staršího data pořízení (operační systémy WinXP, Windows server 2000 atd). 
SIDAT připravil a prakticky ověřil řešení tohoto  problému převedením stávajících aplikací 
pro HMI/SCADA do virtuálního prostředí VM ware vSphere Hypervisor při současném 
využití aktuálních modelů počítačového HW. Toto řešení tzv. virtualizace HMI/SCADA 
bylo úspěšně realizováno v projektech např. pro HEINEKEN, a.s., Plzeňský 
Prazdroj, a.s. nebo Brano, a.s. 
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