
Ve¾trh Automation Fair je miestom, kde Rockwell Automation a jeho
sie´ globálnych partnerov predstavili úèastníkom nielen najnovšie pro-
dukty, výrobné technológie alebo priemyselné trendy, ale aj riešenia
v automatizácii. Táto dvojdòová akcia, ktorá sa koná v´dy v inom mes-
te Spojených štátov, ponúka okrem výstavy aj mo´nos´ podie¾a´ sa na
školeniach, seminároch, priemyselných fórach alebo praktických uká´-
kach pou´itia jednotlivých produktov Rockwell Automation a jeho
partnerov. Ve¾trh sa síce oficiálne zaèal v stredu, 3. novembra, ale u´ od
pondelka prebiehali v Orange County Convetion Center fóra zamera-
né na bezpeènos´, procesné riešenia a perspektívy vo výrobe.

Bezpeènos´ v automatizácii

V pondelok sa zaèalo fórum Safety in Automation – Bezpeènos´ v auto-
matizácii s podnázvom „Chráni´ ¾udí, produktivitu a planétu“, na kto-
rom sa zúèastnilo viac ne´ 300 profesionálov zo všetkých oblastí auto-
matizácie. Hlavnými reèníkmi na fóre boli Greg Anders, autor
„Bezpeènos´ 24/7: Tvorba kultúry bez nehôd“ a Wiliam Hilton, riadite¾
Safety & Health. Ich prednášky detailne ukázali ako zvýši´ bezpeènos´
produktivity pomocou vytvárania bezpeènej kultúry medzi zamestnan-
cami.

Na fóre sa ujal slova aj Steve Eisenbrown, riadite¾ Rockwell Automati-
on. „Aby bola spoloènos´ úspešná pri vytváraní bezpeènej kultúry, musí
dodr íava´ k¾úèové zásady – dôveryhodnos´, zmysel pre povinnos´,
zodpovednos´ a prísnos´. Ak zamestnanci neveria dôveryhodnosti
programu bezpeènosti, alebo program slú´i iba ako marketingový
nástroj, potom urèite zlyhá. V bezpeènej spoloènosti sa toti´ ka´dý
zamestnanec podie¾a na celkovom úspechu,“ vyhlásil Eisenbrown.

Prípadové štúdie bezpeènostných špecialistov zo spoloèností PepsiCo,
Universal Creatives, National Security Agency, Vestas a Rockwell
Automation odzneli v úplnom závere. Prednášajúci prezentovali vlastné
riešenia bezpeènosti a rozprávali o tom, ako mô´e vyššia bezpeènos´
strojov zlepši´ ochranu osôb a zároveò pomôc´ prekonáva´ problémy
s dodr´iavaním globálnych štandardov.

Process Solution User Group

Ïalším „predskokanom“ ve¾trhu Automation Fair bolo stretnutie
zákazníkov a expertov z 20tich krajín celého sveta – Process Solution
User Group, ktoré sa uskutoènilo v priebehu 1. a 2. novembra. Pod¾a
slov organizátorov bol PSUG 2010 najväèším a najúspešnejších poduja-
tím v celej ére svojej existencie. Úspešnos´ podèiarkovali aj hlavný
reèníci – John Nesi, viceprezident Rockwell Automation pre rozvoj
trhu, Larry O'Brien, riadite¾ výskumu procesnej automatizácie zo zdru-
´enia ARC Advisory Group a Som Chakraborti, riadite¾ procesnej
automatizácie z Rockwell Automation.

„Priemyselná výroba povstáva z recesie, dostávame sa spä´ na úroveò
z roku 2008. Globálny rast bude pravdepodobne 2-3%,“ vyhlásil
vo svojej prednáške John Nesi. „Rockwell Automation pokraèuje v in-
vestíciách do výroby, softvéru, výroby zariadení a bezpeènosti.“ John
Nesi sa vyjadril aj k téme trvalej udr´ate¾nosti: „Trvalá udŕ ate¾noś  je
jednoducho nový smer, ktorým sa uberá priemysel. My našu verziu
nazývame trvalo udr´ate¾ná produkcia.“ Nesi vysvetlil, ´e v dôsledku
toho Rockwell Automation vidí vo výrobe štyri základné výzvy – glo-
balizáciu, trvalo udr´ate¾ný rozvoj, produktivitu a inovácie.
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Automation Fair 2010 
Inteligentne, bezpeène a trvalo udr�ate¾ne!
Viac ako 11 000 vedúcich predstavite¾ov výroby, priemyselných analytikov a poskytovate¾ov technológii a slu´ieb z celého sveta
sa 3. novembra stretlo v Orange County Convetion Center v Orlande na Floride, kde sa konal u´ 19. roèník Automation Fair.
Heslom tohoroèného, jedného z najväèších ve¾trhov svojho druhu na svete, ktorý organizuje spoloènos´ Rockwell Automation
bolo: „Inteligentne, bezpeène a trvalo udr´ate¾ne!“



Ïalší reèník, uznávaný expert Larry O'Brien, rozprával o pretrvávajú-
com boji s nedostatkom pracovných síl, bezpeènos´ou a optimalizáci-
ou prevádzky. Na mušku si vzal aj vzdelanie a dlhodobé skúsenosti ¾udí
z automatizácie. „Koncový u´ívate¾ v procesnej automatizácii je stále
mladší, jeho priemerný vek je okolo 50 rokov, pou´íva sociálne médiá,
internet, mobilné a bezdrôtové technológie.“ Jedným dychom dodal,
´e za´íva znepokojujúci nárast bezpeènostných incidentov, z ktorých
väèšina mala odstránite¾né príèiny. Mnohí mana´éri nevyu´ívajú riade-
nie celej prevádzky a mo´nosti optimalizácie a integrácie v rámci
dodávate¾ských re´azcov. „Komplexné riadenie celej prevádzky mô´e
zní´i´ projektové náklady a má vplyv na úsporu energie,“ vyhlásil
O'Brien na záver.

Posledným prednášajúcim bol Som Chakraborti, ktorý rozprával
o mo´nostiach systému PlantPaX, o ïalšom rozširovaní funkcionalít
a o tom, ako ho úspešne pou´íva´ v rôznych oblastiach priemyslu.

Perspektívy vo výrobe

V utorok sa v Orange County Convetion Center uskutoènila ïalšia
sprievodná akcia, Manufacturing Perspectives 2010 (perspektívy vo
výrobe), ktorá sa u´ pod¾a mno´stva zúèastnených ¾udí z brand´e a no-
vinárov, evidentne tešila ve¾kej popularite. Ako prvý predstavil svoje
názory IT expert a vedecký pracovník, Andrew McAfee. Jeho, na prvý
poh¾ad vizionárska prednáška Enterprise 2.0 Meets Manufacturing 2.0
zaujala divákov u´ od prvých slov. Vyu´ívanie internetu v priemysle je
najrýchlejšie rastúcim trendom súèasnosti. Veï spojenie sociálnych
nástrojov ako Facebook, Twitter, Wikipedia èi YouTube, s automatizá-
ciou by bolo nadmieru zaujímavé. WEB 2.0 dáva u´ívate¾om kolektívnu
silu pomôc´ skupinám alebo spoloènostiam vyrieši´ ich naj´a´šie pro-
blémy. Pod¾a slov McAfeeho sa bude v budúcnosti rýchlos´ a spoluprá-
ca v tejto oblasti len zvyšova´. „Vlo´te do jadra vašej spoloènosti sociál-
ne technológie, a – ako povedal Nelson Mandela – skúste nájs´
v ka´dom jednotlivcovi iskru geniality,“ dodal McAfee na záver. Mo´no
to stále znie ako hudba budúcnosti, hlavne èo sa týka pou´itia sociál-
nych IT nástrojov v automatizácii, ale urèité názory z jeho prednášky
zazneli aj z úst ïalších prednášajúcich. Súlad myšlienok prednášajúcich
naznaèuje, ktorým smerom sa technológie a pokrok uberajú. O inteli-

gentnej výrobe (Intelligent Manufacturing) rozprávali vo svojej prezen-
tácii Keith Nosbusch a Sujeet Chand z Rockwell Automation. Inteli-
gentná výroba je transformácia dát z prevádzky do vyu´ite¾ných infor-
mácií. „Rockwell Automation má unikátnu schopnos´ prinies´
integrovanú architektúru ako aj inteligentné riadenie pohonov u´ívate-
¾om, a pomôc´ im by´ efektívnejší,“ dodal Chand. Ïalšie nemenej
pútavé prednášky sa venovali optimalizácii celej prevádzky pomocou
PlantPax, optimalizácii výroby, globalizácii koncových zákazníkov.
Rockwell Automation oboznámil návštevníkov o stave ich spoloènosti
z poh¾adu priemyslu a obchodu.

Nové produkty z dielne Rockwell Automation

K téme samotného ve¾trhu sa vyjadril Keith Nosbusch: „Ve¾trh
Automation Fair prináša riešenia zamerané na inteligentnú, bezpeènú
a trvalo udr´ate¾nú výrobu s dôrazom na optimalizáciu celej prevádzky
a na výrobcov strojov.“

Na ve¾trhu sme mohli vidie´ a vyskúša´ si nové produkty z dielne
Rockwell Automation, vrátane novej série programovate¾ných automa-
tov ControlLogix 5573 a 5575 s mo´nos´ou riadi´ a´ 100 osí. Z port-
fólia vizualizácie predstavili dlho oèakávané HMI rozhranie 
Allen-Bradley PanelView Plus 6 s vylepšenou správou pamäte a nové
verzie FactoryTalk Historian a FactoryTalk View s monitorovaním pre-
vádzky v reálnom èase. Známy riadiaci systém PlantPax vo svojej ïalšej
verzii priniesol lepšiu operaènú produktivitu a lepšie riadenie kritických
aplikácií. Oblas´ virtualizácie zastúpilo a´ desa´ nových softvérových
produktov VMware.

V neposlednom rade treba spomenú´ priemyselné fóra zamerané
na zákaznícke riešenia zo všetkých oblastí priemyslu a tzv. „Hand-On“
laboratória s praktickými uká´kami produktov, ktoré sa v priebehu
celého ve¾trhu tešili ve¾kému záujmu. Ve¾trh Automation Fair 2010 sa
aj tento rok vyu´il svoj potenciál naplno, o èom svedèia poèty návštev-
níkov, plné prednáškové a laboratórne miestnosti.
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