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Od zberu údajov až po cloud computing
Počas hospodárskej krízy, ktorá sa vo svete naplno prejavila v  rokoch 
2009 – 2010, niektoré podniky skončili svoju činnosť alebo výrazne 
zredukovali svoje výkony, počty zamestnancov, obraty. Neprešiel ani 
celý rok a na finančných trhoch opäť panuje neistota a je na mieste 
položiť si otázku, či sú podniky pripravené na prípadný návrat hor-
ších časov. No táto otázka nie je jedinou, ktorá by nás mala zaují-
mať. Prečo? Jednoducho preto, lebo sa dá predpokladať, že neistota 
a recesia raz pominú, ale spôsob fungovania trhu sa zásadne zmení. 
A s tým súvisí rad ďalších otázok. Sú podniky pripravené na príchod 
lepších časov, ktoré však prinesú úplne iné prístupy z hľadiska kon-
kurencie a správania spotrebiteľov na trhu? Budú podniky schopné 
čeliť konkurenčným tlakom a nastaviť svoje podnikové a výrobné 
procesy tak, aby si nielenže udržali, ale aj rozšírili trhový podiel 
a posilnili svoje postavenie? Nie je to jednoduché a vyžaduje to veľa 

znalostí, schopnosti predvídať a odvahy realizovať nové pokrokové 
riešenia.

O trendoch, ktoré by mali pomôcť pripraviť podniky na horšie aj lep-
šie, ale zásadne nové časy, sa hovorilo na septembrovej konferencii 
s názvom „Informatizácia výroby, zvyšovanie kvality a  produktivity 
vo výrobnom procese“, ktorej hlavným organizátorom bola spoloč-
nosť B+R automatizace, spol. s r. o., organizačná zložka. Spoločným 
menovateľom prezentácií spoločností B+R automatizace, Anasoft 
APR, Microsoft a URAP automatizácia boli pokročilé informačné 
a riadiace technológie, zber a spracovanie údajov z technologic-
kých procesov, MES systémy, cloud computing, virtualizácia či ria-
denie v reálnom čase. Hneď na úvod prvej prednášky zrealizovali 
zástupcovia spoločnosti Anasoft APR medzi účastníkmi podujatia 
krátky prieskum o využívaní MES systémov. Z takmer päťdesiatich 
 prítomných potvrdili využívanie MES systému len štyria účastníci. 
Na otázku, či sa im nasadenie MES systému zdá účelné a prínosné, 
odpovedali po prezentácii kladne takmer všetci účastníci. Spoločnosť 
B&R prezentovala na podujatí možnosti riadiacich systémov pre 
kontrolu kvality, meranie produktivity, prediktívnu údržbu, ako aj 
využitie priemyselných PC na zber, spracovanie a  prenos údajov na 
vyššie úrovne riadenia. Zástupca spoločnosti Microsoft prezentoval 
filozofiu v oblasti zabudovaných operačných systémov Windows 
Embedded a stratégiu do budúcnosti, ktorá sa bude orientovať 
najmä na riešenia v oblasti cloud computingu. Spoločnosť URAP 
automatizácia prezentovala  možnosti a prínosy využívania telemet-
rických riadiacich systémov a riadenie odberu a dodávky elektrickej 
energie do elektrizačnej sústavy na dvoch konkrétnych aplikáciách. 
Mediálnym partnerom podujatia bol ATP Journal.

www.br-automation.com

Nový záložný zdroj Eaton 5PX

Eaton 5PX predstavuje novú generáciu UPS typu Line-interactive. 
Ponúka vysoko intenzívnu ochranu pre IT zariadenia, ako sú 
servery, prepínače, smerovače a zariadenia na ukladanie dát. 
Eaton 5PX je vybavený intuitívnym LCD displejom, ktorý umož-
ňuje IT manažérom získať jedným pohľadom všetky informácie, 
ktoré potrebujú. Stavové informácie a najdôležitejšie merané 
údaje sú viditeľné bez nutnosti posunu hore alebo dole, čo vý-
razne šetrí čas správcu. 
Konfigurácia UPS je tiež 
jednoduchá. Inovatívne 
možnosti konfigurácie 
umožňujú správcom in-
tuitívne meniť parametre 
UPS priamo cez LCD 
displeji, takže UPS ne-
treba pripájať k počíta-
ču. Hodnota výstupného 
účinníka 0,9 predstavuje 
špičku v odbore a v po-
rovnaní s tradičnými UPS s účinníkom 0,7 poskytuje o 28 % 
viac energie. Eaton 5PX sa môže pochváliť výnimočnými funk-
ciami v oblasti merania elektriny, dokáže merať spotrebu energie 
až na úrovni elektrickej zásuvky, čo je v odvetví UPS prvýkrát. 
Meranie možno sledovať prostredníctvom LCD displeja alebo 
softvéru Eaton na správu napájania, ktorý je kompatibilný so 
všetkými bežnými OS vrátane virtualizačných softvérov WMware 
a Hyper-V. Eaton 5PX je vybavený batériovým manažmentom 
ABM, ktorý výrazne predlžuje životnosť batérií a má vynikajúcu 
účinnosť až 99 %. UPS je vo vyhotovení RT, čo znamená, že ho 
možno inštalovať a použiť vo vyhotovení rack alebo tower. UPS 
Eaton 5PX je už plne dostupný na našom trhu.

www.eaton.com

Emerson uvádza multiparametrový analyzátor 
kvapalín s prvým farebným displejom 
s vysokým rozlíšením použitým v priemysle

Dôležité vlastnosti nového prístroja Model 56:
• Viacfarebný displej s vysokým rozlíšením, s vynikajúco 

 odčítateľnými nameranými procesnými údajmi, s detailnými 
inštrukciami pre používateľa, so zobrazením diagnostických 
informácií a informácií na vyhľadávanie porúch a s viacfareb-
ným grafickým zobrazovaním trendov.

• Výkonnosť systému zberu procesných údajov a informácií 
o alarmových udalostiach zabezpečuje rozšírená interná 
pamäť údajov s kapacitou na 30-sekundovú periódu vzor-
kovania signálov na obidvoch vstupných kanáloch počas 30 
dní, čo umožňuje priame zobrazovanie trendov na displeji 
prístroja alebo prenos 
údajov prostredníc-
tvom komunikačného 
rozhrania USB do 
 externého pamäťové-
ho zariadenia. V in-
ternej pamäti môže 
byť uložených až do 
300 udalostí s údaj-
mi o reálnom čase/
dátume ich vzniku 
vrátane časov spustenia prístroja, kalibrácie, zmien konfigu-
rácie, vzniku alarmov, prerušenia napájania a podobne.

• Dvanásťtlačidlová numerická klávesnica na podporu kalibro-
vania, programovania a zadávania označení miest merania 
(„tag“).

Viac informácii na  
www.emersonprocess.sk.


