AUTOMATIZACE
ŠKOLENÍ
VZDÁLENÁ SPRÁVA
MONITORING DAT

AUTOMATIZACE
Specializujeme se na vývoj řídících programů,
automatizaci na bázi řídících systémů SIMATIC S7 na
platformách STEP7/WinCC, PCS7 , PCS7/CEMAT a dále
ALSPA/CADSOFT.
Další naší specializací je nasazování databázového
systému sběru a vyhodnocení dat.
Dodávky elektro zakázek „na klíč“
Příprava projektové dokumentace
Dodávky rozvaděčů dle dokumentace

Automatizace, vizualizace
Zpracování funkční analýzy technologie, stroje,
nebo výrobního procesu.
Dodávka řídícího software.
Vizualizace dle analýzy zákazníka či vlastní.
Funkční testy řídícího software - vizualizace před
vlastním nasazením.
Návrh a vývoj standardních řídících bloků pro řídící
systém.

Diagnostika řídícího software / vizualizace
Časové, nebo výkonnostní studie a analýzy
stávajícího řídícího software, vizualizace.
Modifikace a úpravy stávajícího řídícího softwarevizualizace.
Sběr technologických a výrobních dat
Zpracování a vyhodnocení technologických dat
Zpracování a vyhodnocení výrobních dat
Optimalizace výrobního procesu

Zprovoznění a výkonové testy, servis a technická podpora, poradenství

ŠKOLENÍ
Zajišťujeme servisní a technologické školení na
produkty významných dodavatelů v průmyslových
aplikacích.
Spolupracujeme s akreditovanými lektory a
profesionály z oboru průmyslové automatizace
značek SIEMENS, ABB, ALLAN BRADLEY, BECKHOFF a
jiných.
SIEMENS SIMATIC S7-300/400
Systémový kurz řídicích systémů S7, seznámení s
komponenty, montáž, ovládání programu STEP7,
programování v jazyce STEP7, programové prvky,
struktury, instrukce, adresování, parametrizace,
detekce a analýza poruchových stavů, struktura a
zpracování dat a jiné.
SIEMENS WINCC, FLEXIBLE
Účastníci se seznámí s uživatelským prostředím
WinCC a jeho konfigurací. WinCC – přehled, založení
projektu (WinCC Explorer), zobrazení trendů,
archivace měřených hodnot (Tag Logging),
uživatelské archivy, systém reportů (Report
Designer).
SIEMENS SIMATIC PCS7
Centrální inženýrský systém procesního řídicího
systému SIMATIC PCS 7 je založen na výkonné PC
technologii, která může být nasazena jak v
kancelářských aplikacích, tak i v průmyslovém
prostředí. Při programování lze využít všechny
funkce, které jsou dostupné v programovacím
softwaru Step 7 pro diskrétní řízení.

Účastníci získají znalosti o hardware
automatizačního systému jeho
možnostech konfigurace a
parametrizace. Součástí kurzu jsou
principy programovacího prostředí,
vzdálených periférií a pohonů.

SIEMENS SIMOTION
Kurz Vás naučí SIMOTION nastavit a uvést do provozu
včetně nastavení pohonů a vizualizačních zařízení.
Kurz rovněž obsahuje programování pohybových
sekvencí s využitím programovacích jazyků Motion
Control Chart (MCC) a ladder.
ŠKOLENÍ DLE VAŠEHO POŽADAVKU A NA „MÍRU“

V nabídce jsou nová školení z oblasti vizualizací, komunikací a pohonů. Jsme připraveni zabezpečit
nejen realizaci standardních školení, ale i realizaci celých konceptů školení pro jednotlivé firmy.

VZDÁLENÁ SPRÁVA
Můžeme nabídnout různé varianty řešení od
nejjednodušší konfigurace systému až po sofistikovaný
systém Mikrotik umožňující monitorování strojů,
úpravu sw na dálku a podobně pomocí Nagios.
Konfigurace a správa počítačových sítí.
Konfigurace a vzdálený přístup přes VPN.
Klientské programy DotNet.
Trvalý monitoring procesu prvků počítačových
sítí.

MONITORING DAT
V dnešní době je nutné nejen neustále zlepšovat a
optimalizovat jakost vyráběných výrobků, ale také
klást velký důraz na zvyšování produktivity práce a
snižování nákladovosti výrobních procesů.
Kontrola aktivních a pasivních procesů,
automatické reakce.
Kontrola dat s historií, vizualizace.
Notifikace informací a dat do databází, SMS,
e-mailu.
Předání dat do vyšší úrovně řízení.
Konfigurace a správa počítačových sítí.
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