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Roadshow združenia Foundation Fieldbus 
prvýkrát v Brne
Medzinárodné združenie Foundation Fieldbus (FF) zorganizovalo na začiatku decembra minulého roku v hoteli Myslivna v Brne svoju 
prvú roadshow na území Českej republiky. Podujatie, ktorého hlavným mottom bolo „FOUNDATION Fieldbus naživo – najlepšie 
prevádzkové zariadenia vo svojej triede“, bolo určené všetkým, ktorí sa zaujímajú o technológiu prevádzkovej zbernice FOUNDATION 
Fieldbus z hľadiska jej inštalácie a prevádzkovania. Na seminári sa zúčastnilo viac ako 50 zástupcov inžinierskych organizácií, 
projektantov aj koncových používateľov z oblasti energetiky či chemického priemyslu z Čiech aj zo Slovenska.

Na modeloch, ktoré boli vytvorené na univerzite v Miškolci 
(Maďarsko), sa prakticky demonštrovali príklady vytvorenia, 
údržby a úprav jednotlivých segmentov prevádzkovej zberni-
ce FOUNDATION Fieldbus, ako aj programovanie a vizualizácia 
procesov. Hlavné riadiace systémy dodali spoločnosti Emerson 
Process Management (Delta V), Honeywell (Experion) a Yokogawa 
(CENTUM VP).

Ing. Jozef Schulcz, podpredseda marketingového výboru FF pre 
región EMEA, prezentoval vo svojej otváracej prednáške charakte-
ristiky technológie FOUNDATION Fieldbus, jej prínosy pre koncové-
ho používateľa, ako aj príklady konkrétnych úspor. V ďalších pred-
náškach boli v slovenskom a českom jazyku prezentované príklady 
konkrétnych produktov a riešení od jednotlivých výrobcov (Pepperl 
+ Fuchs, Yokogawa, MTL, Emerson Process Management, R. Stahl, 
Turck).

Okrem prezentácií a praktických 
ukážok mali účastníci podujatia 
možnosť konzultovať konkrét-
ne aplikácie a vhodnosť riešení 
FOUNDATION aj so zástupcami 
viacerých členov združenia FF. Najčastejšími témami diskusií boli 
distribuované riadiace systémy, prevádzkové prístroje a prepájacie 
prvky pre zbernicu FOUNDATION a jej diagnostika. Všetci účastníci 
podujatia získali podrobné informácie o prezentovanej technológii aj 
o dianí v rámci združenia Foundation Fieldbus.

FOUNDATION Fieldbus je v rámci celého stredoeurópskeho regiónu 
veľmi rozšírenou voľbou pri riešení aplikácií prevádzkovej automati-
zácie. Koncoví používatelia oceňujú prínosy prevádzkovej zbernice 
FOUNDATION z hľadiska nižších nákladov na uvedenie do prevádz-
ky, nižšieho objemu výkonu potrebného na jej údržbu, dostupnosti 
množstva registrovaných prevádzkových prístrojov a riadiacich 

systémov a dosiahnuteľnosti úspor či už v rámci investičných alebo 
prevádzkových nákladov.

Úlohou marketingového výboru združenia Foundation Fieldbus pre 
strednú a východnú Európu je prezentácia technológie FOUNDATION 
pre koncových zákazníkov, školenie koncových  zákazníkov v rámci 
tematicky orientovaných seminárov, ako aj aktívna podpora aj bu-
dúcich používateľov v ich rodnom jazyku. Členmi marketingového 
výboru združenia Foundation Fieldbus pre strednú a východnú 
Európu sú zástupcovia mnohých významných dodávateľov ria-
diacich systémov a prevádzkových prístrojov, ako napr. Emerson 
Process Management, Honeywell, MTL, Pepperl + Fuchs, R. Stahl, 
Turck a Yokogawa.
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