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NAŠE PROJEKTY A PRODUKTY

Běžící a nové projekty

Monitoring energií
pro společnost La Lorraine

Pro společnost La Lorraine,
která je předním výrobcem
a distributorem zamražené-
ho pečiva pro maloobchod
a gastronomii, s vedoucím

postavením na českém trhu od roku 1998 a s roční produkcí
pečiva přes 23 000 tun, realizujeme systém pro řešení
komplexního sběru, monitoringu a vyhodnocení energe-
tických dat.
Projekt zahrnuje připojení veškerých stávajících měřidel
elektrické energie a dalších médií, instalaci nových měřidel,
instalaci sběrných PLC modulů, návrh a řešení kompletní
síťové infrastruktury a dodávku systému SIDAS® – plat-
formy IEM pro archivaci a vyhodnocení energetických dat.
Kromě lokálního monitorování a reportingu spotřeby je
součástí řešení také přenos energetických dat do centrály
La Lorraine v Belgii.

Řízení kompresorů Howden
pro Nižněkamsk

S novým vlastníkem firmy
ČKD Kompresory, skotskou
společností Howden, po-
kračuje dlouholetá úspěš-
ná spolupráce na realizaci

dodávek systémů řízení. Získali jsme komplexní zakázku
na dodávku redundantního řídicího systému čtyř kom-
presorů pro zákazníka v Rusku. Řídicí systém je opět
vystavěn na osvědčené PLC redundantní platformě fy
SIEMENS – SIMATIC S7-400 F/H a vizualizačním sys-
tému HMI/SCADA WinCC. Zakázka zahrnuje nejen
vlastní aplikační SW PLC a SW vizualizační stanice pro
řízení kompresorů, ale také veškeré projekční činnosti jak
pro řídicí systém, tak i pro elektro a MaR a rovněž
dodávky vystrojených rozváděčů, operátorských panelů
do prostředí Ex a kabeláže po strojích.

Dodávka řízení stanice CIP
Pivovar Dojlidy, Bialystok, Polsko

Jeden z nejvýznamnějších světových
dodavatelů pro čištění a sanitaci po-
travinářských technologií, společnost
Diversey, která je součástí koncernu
SealadeAir, získal rozsáhlou zakázku na
čištění technologie filtrace v Pivovaru

Bialystok, Polsko. Díky dlouholeté spolupráci SIDAT a pi-
vovaru i v ostatních provozních souborech tohoto pivo-
varu, byla naše společnost vybrána společností Diversey
PL pro řešení této úlohy. Řešení řídicího systému celé
stanice CIP je realizováno na platformě ProLeiT Brewmaxx
verze 7 v využitím PLC SIEMENS SIMATIC S7-400. Oživení
a uvedení do provozu, pro které je vymezen extrémně
krátký časový úsek několika dní, se předpokládá koncem
srpna 2015.

Johnson Controls Autobaterie Česká Lípa
Pro závod Johnson Controls
Autobaterie dodáváme no-
vý řídicí systém včetně roz-
váděčů pro mlecí a filtrační

linku Barton 1 a 2. Původní řídicí systém Siemens SIMATIC
S5 bude nahrazen systémem Siemens SIMATIC S7.
Operátorské panely budou nahrazeny PC od firmy Dell,
umístěnými ve velínu, na kterých bude nainstalována ap-
likace WinCC Flexible RunTime, která bude kombinovat
vizualizaci linek Barton 1 a 2 a Barton 3 a 4. Vývoj aplikace
je realizován se zřetelem na předpokládané rozšiřování
výroby o další linky. Úpravy provádíme také na lince pro
výrobu olověných pásů. Zde je záměrem zvýšit přesnost
regulace teploty při odlévání olova. Ke stávající technologii
bude dodán nový rozváděč s řídicím systémem SIMATIC
S7. Pohony čerpadel, licího válce a navíjecích válců zajistí
frekvenční měniče, topná tělesa budou ovládána pulzní
tyristorovou regulací prvky systému SIEMENS Sirius.
Očekávaná doba oživení jsou 2 týdny.
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NAŠE ŠKOLICÍ STŘEDISKO

Budujeme nové
Autorizované školicí středisko
V areálu Business Park Košíře, kde se nachází hlavní
kancelář firmy, připravujeme nové prostory pro naše
Autorizované školicí středisko. V souvislosti s tímto
krokem dojde i k další modernizaci výukového HW, SW
a didaktických pomůcek střediska, které tak opět bude
vybaveno nejmodernější technikou. Společně s otevřením
nových prostor pro vás od září chystáme výuku nové
skupiny kurzů zaměřených na programovací prostředí TIA
a řídicí systémy SIMATIC S7-1500.

SIDAT NA VELETRZÍCH,
KONFERENCÍCH A V TISKU

Týdeník Ekonom publikoval v čísle 17/2015
a v Příbězích úspěchu Edice fenomén z června
2015 tohoto týdeníku dva články o založení,
rozvoji a 25 letech úspěšného působení firmy
SIDAT ve vysoce sofistikovaném oboru
automatizace řízení moderních technologií.

V článcích jsou zmiňovány ze-
jména okolnosti a výzvy, kte-
rým firma musela čelit v době

svého vzniku v roce 1990, manažerské zásady, které ve-
dení firmy dlouhodobě uplatňovalo, přístupy ke kvali-
fikačnímu rozvoji jejích zaměstnanců a cesty k postup-
nému pronikání na náročné zahraniční trhy.
Oba články jsou k dispozici na:
http://www.sidat.cz/ke-stazeni/.

Publikujeme v časopise AUTOMA
V čísle 4/2015 nám vyšel rozsáhlý
článek o řešení problematiky vir-
tualizace systémů SCADA/HMI.

Zároveň časopis AUTOMA publikoval v čísle 6/2015 pří-
padovou studii o realizaci našeho unikátního komplexního
projektu řízení výroby ve společnosti Aveflor.
Oba články jsou k dispozici na:
http://www.sidat.cz/ke-stazeni/.

ZE žIVOTA SIDATU

Hledáme další spolupracovníky
do našeho realizačního týmu!
V souvislosti s narůstajícím
objemem a komplexností
zakázek hledáme nové po-
sily do technicko-výrobního
úseku na pozice Inženýr
projektu v divizi Průmys-
lová Informatika. Pokud
disponujete znalostí C#,
ASP.NET, WebForms, SQL
(MSSQL) a máte chuť se připojit k našemu týmu, neváhej-
te nám poslat svůj životopis. Výhodou by byla také
znalost webových technologií, znalosti využití WebSer-
vices či virtualizace.
Více informací na: http://www.sidat.cz/kariera/.

SIDAT slavil 25 let od svého založení
V pátek 5. 6. 2015 jsme
uspořádali slavnostní ve-
čer v Muzeu Čistírny od-
padních vod v Praze 6
k 25. výročí od našeho za-
ložení. Byli jsme velmi
potěšeni hojnou účastí
pozvaných hostů – přiví-
tali jsme více než 300 zás-
tupců našich tuzemských
i zahraničních obchodních
partnerů, technických uni-
verzit, odborných periodik
a dalších institucí. Akce se
samozřejmě zúčastnili

i naše kolegyně a kolegové s partnery/partnerkami.
Všem bychom tímto chtěli ještě jednou poděkovat za
přízeň.
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