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NAŠE PROJEKTY A PRODUKTY
Běžící a nové projekty
SIDAT a KASPERSKYlab připravují pro rok 2017
společnou iniciativu týkající se bezpečnosti
průmyslových sítí
V souvislosti se zaváděním principů
Průmyslu 4.0 se do popředí zájmu
také dostává problematika zabezpečení podnikových sítí, zejména pak prevence možných
bezpečnostních rizik při chodu řídicích systémů a ochrana před
únikem citlivých ﬁremních dat, v to čítaje i unikátní receptury.
Týká se to většiny projektů, u nichž má síť pro úroveň vstupů
a výstupů, PLC a HMI/SCADA vazbu na informační síť pro úlohy
ERP.
Navázali jsme spolupráci s ﬁrmou KASPERSKY lab, která je známa
nejen jako přední dodavatel antivirových programů pro sektor IT,
ale ve svém portfoliu má i řešení pro komplexní ochranu a správu
průmyslových sítí ve výrobních podnicích.
Propojením know-how a zkušeností ﬁrmy SIDAT z reálného
prostředí automatizovaných výrobních technologií a řešení ﬁrmy
KASPERSKY lab vzniká tak společná iniciativa pro koncepční
řešení této problematiky a uplatnění modelového řešení v pilotním projektu pro významného tuzemského výrobce z oboru potravin a nápojů.

Kompletní modernizace ŘS v pivovaru
v Krušovicích náhradou za verzi ProLeiT
Brewmaxx, v 9.
Společnost Heineken přijala rozhodnutí o kompletní modernizaci výrobního řídicího systému
v pivovaru Krušovice. Obdobně jako v úspěšném projektu pro pivovar Popovice poskytne
nová verze ŘS na bázi systému ProLeiT Brewmaxx v9 nejen kompatibilitu s nejnovějšími
verzemi provozovaných operačních systémů a vyšší komfort operátorům, spočívající v rozšíření možností monitorování a archivace výrobních dat, ale především vytvoří předpoklady pro návaznou optimalizaci celého výrobního procesu.
Obdobně jako v jiných řešeních SIDAT, i zde bude celá instalace
kompletně realizována v prostředí virtuálních počítačů, a to jak na
straně serverů tak i klientských stanic.
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Řízení technologie skladování a plnění klimatizačního média HFO 1234yf pro ŠKODA AUTO
V průběhu léta byl dokončen rozsáhlý projekt unikátní
technologie skladování a dávkování nového chladicího
média HFO1234yf v závodě ŠKODA AUTO v Kvasinách.
Generálním dodavatelem celé technologie byla
společnost TESing TP Pardubice. Firma SIDAT se na akci
podílela komplexní dodávkou elektro, komponentů MaR a řídicího
systému pro vlastní řízení technologie. Vzhledem k charakteru
chladicího média bylo součástí řešení také kompletní zajištění
protipožární ochrany a napojení řídicího systému na informační
systém logistiky, údržby a požární bezpečnosti v celém závodě.

SIDAS IEM monitoruje výrobu tradiční české
hořké lihoviny FERNET
Výrobce tradiční české hořké lihoviny FERNET,
společnost STOCK Plzeň, si jako platformu pro
monitorování spotřeby energií vybral řešení
SIDAS IEM. Je to tak již několikátý projekt pro renomované výrobce
nápojů, ve kterém se uplatňuje naše prověřená implementační
verze. Ta uživatelům umožňuje prostřednictvím současných moderních IT technologií sbírat potřebná energetická data, archivovat
a zobrazovat je a v souladu s požadavky uživatele je v deﬁnované
struktuře a formě reportovat pro potřeby podnikového managementu. Komunikační platformou je prostředí webového prohlížeče
nebo tabletu.
První etapa projektu byla ukončena v průběhu podzimu 2016,
v roce 2017 se počítá s rozšířením počtu měřených bodů a s implementací reportů výrobních ukazatelů KPI.

Stěhování výrobního závodu
ze Švýcarska do Čech
Konec letošního roku a začátek roku
příštího jsou ve znamení velkého projektu
transferu kompletního závodu na výrobu
topných designových radiátorů fy KERMI z lokality Arbon ve Švýcarsku do Stříbra v Plzeňském kraji. V jednotlivých realizačních
etapách jsou postupně demontovány stroje, které jsou součástí
automatické výrobní linky, ty jsou pak po převozu do Stříbra uvedeny do provozu nejprve v ručním a následně v inovovaném plně
automatickém režimu.
Zprovoznění celé technologie, která obsahuje více než 15 PLC
a 250 servopohonů a pohonů je naplánováno na přelom března
a dubna 2017.
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NAŠE ŠKOLiCÍ sTŘEDisKO
Unikátní školicí sestavy SAM
pro střední odborné školy
Jako podporu technického vzdělávání na středních odborných
školách s cílem lépe se připravit na řešení úkolů v reálných podmínkách průmyslu nově nabízíme možnost pořízení školicích sestav SAM S1 a SAM S2. Sestavy je možno doplnit technologickým
modelem dopravníku TM1 resp. TM1 CPU a veškerým nutným příslušenstvím. Součástí nabídky je i zaškolení pedagoga příslušného
odborného předmětu zdarma. Školicí sestavy vyžadují minimální
nároky na prostor, umožňují modelovou výuku přímo ve školních lavicích s dobrým kontaktem s pedagogem/lektorem a plně korespondují se současným pojetím automatizace v různých průmyslových
odvětvích. Na tuto formu participace na vzdělávacím procesu
můžeme navázat i dlouhodobou spoluprací s naší ﬁrmou a umožnit
tak středoškolákům dále si prohloubit své vzdělání ve Školicím
středisku SIDAT. Bližší informace ohledně sestav naleznete na
našem webu: http: //www.sidat.cz /customer-care/kurzy-askolici-jednotky/skolici-sestavy/

zE živOTA siDATu
Připojili jsme se k iniciativně „Do práce na kole“
a následně uspořádali vlastní SIDAT cyklojízdy
Během letošního léta jsme se připojili k iniciativě „Do práce na kole“
a posléze podnikli i dvě popracovní cyklojízdy. První jízdu jsme volili
po silnici s cílem v Černošicích, druhou pak již odvážněji v terénu
s cílem letiště Točná. Cyklojízd se zúčastnili i pracovníci z našich partnerských ﬁrem.

Zahájili jsme činnost Akademie SIDAT,
zabezpečující interní odborné vzdělávání
spolupracovníků
Zahájili jsme činnost Akademie SIDAT. Za lektorské účasti zkušených
zaměstnanců SIDAT a pod dohledem našeho hlavního specialisty
v ní formou dopoledních workshopů umožňujeme služebně mladším
kolegům získat know-how a praktické dovednosti, související např.
s projekčním uplatněním PROFINETu IO, virtualizačních technik,
PCS7 V8.2 či funkční bezpečnosti apod.
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siDAT NA vELETRzÍCH,
KONFERENCÍCH A v TisKU
Zúčastnili jsme se mezinárodní konference
Automatizace a modernizace pivovarů,
konference Moderní technologie pro
potravinářský průmysl III a vystoupíme
na konferenci ARAP 2016
Na mezinárodní konferenci Automatizace a modernizace pivovarů
v dubnu 2016 v Chodové Plané jsme jako hlavní partner této konference vystoupili s přednáškou „Kroky a cesty k pivovaru 2020“.
Na konferenci Moderní technologie pro
potravinářský průmysl III, která se pod
taktovkou Trade Media International a se
záštitou České potravinářské komory konala v září v Olomouci,
jsme vystoupili s jedním
z hlavních referátů – přednáškou
na téma „Úloha výrobní informatiky při začlenění moderní
technologie do struktury výrobního podniku“.
Přednáška na konferenci ARAP
2016 v listopadu v Praze bude zaměřena na téma „Nové úkoly
výrobní informatiky v souvislosti s implementací principů
Průmyslu 4.0“.

Publikovali jsme články v časopisech AUTOMA
a ŘÍZENÍ&ÚDRŽBA průmyslového podniku
V letošním roce i nadále pravidelně publikujeme v časopise AUTOMA. V jednotlivých číslech ročníku 2016 nám byly
uveřejněny následující zásadní články:
5/2016 – Historické vize, vývoj realizační praxe a současné perspektivy automatizace a informatiky
6/2016 – Koexistence průmyslových a informačních sítí v integrovaných výrobních systémech
8–9/2016 – Nastane s příchodem Industry 4.0 změna klasického
vertikálního pojetí PLC+HMI/SCADA+MIS/MES?
10/2016 – Volba optimální migrační strategie řídicího systému
v konkrétních podmínkách výrobního podniku
V časopise ŘÍZENÍ&ÚDRŽBA průmyslového podniku nám byl
v červnovém čísle ročníku 2016 uveřejněn článek „Produkt ﬁrmy
SIDAT – SIDAS IEM pomáhá optimalizovat spotřebu energií ve
výrobních provozech.
Veškeré články naleznete ke stažení na našem webu:
http://www.sidat.cz/ke-stazeni/
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