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Společnost ABB, dodavatel v oblasti elek-
trotechnických výrobků, robotiky, pohonů, 
průmyslové automatizace a energetiky, zve 
odborníky k návštěvě svých stánků na veletr-
hu Amper 2017, který se bude konat ve dnech  
21. až 24. března 2017 na brněnském výstavišti. 

V rámci svých expozic společnost ABB 
představí zejména řešení a výrobky, které 
usnadňují a podporují přechod k průmyslu 4.0 
a internetu věcí a služeb. Společnost v návaz-
nosti na svou více než 125letou tradici inova-
cí tvoří budoucnost průmyslové digitalizace 
a je hybnou silou průmyslové revoluce. Více 
než 70 milionů připojených zařízení s digitál-
ními funkcemi, 70 tisíc instalací řídicích sys-
témů a zejména více než 50 řešení využívají-
cích cloudové služby a pokročilé analytické 
nástroje ji staví do pozice přední světové fir-
my v implementaci digitalizace v průmyslu.

Mezi výrobky a řešeními, jež budou před-
staveny ve stáncích v hale V 6.02 a v hale P 
4.13, nebude chybět např. ABB Cognisense 
Motors, určený k monitorování stavu nízko-
napěťových elektromotorů, robot YuMi – prv-
ní dvouramenný robot na světě, který skuteč-
ně dokáže spolupracovat s lidmi, inteligentní 
domovní elektroinstalace nebo vizualizační pa-
nel Collaboration Table pro vyspělé manažer-
ské řízení podniku.

Monitorování stavu nízkonapěťových 
motorů

ABB Cognisense Motors (obr. 1) vnáší do 
oblasti dálkového monitorování nízkonapěťo-
vých motorů zcela nové kvality. Jednoduchá 
instalace se obejde bez složité kabeláže a sní-
mač přitom sleduje a zaznamenává všechny 
rozhodující údaje o provozu motoru: vibrace, 
hluk, teplotu apod., které jsou následně pře-
nášeny na zabezpečený server a pomocí spe-

Digitalizace v průmyslu jako hlavní téma ABB  
na veletrhu Amper 2017

ciálního algoritmu se zpracovávají tak, aby 
zákazníkům poskytly obecný i detailní po-
hled na stav motoru. Preventivní a proaktivní 
servis, umožněný včasnou diagnostikou, zá-
kazníkům významně spoří provozní náklady. 

Robot Yumi

Robot YuMi (obr. 2), první dvouramenný 
robot na světě schopný skutečně spolupra-
covat s lidmi, otvírá dveře do světa, v němž 

mohou lidé a roboty pracovat na vybraných 
úkolech společně, bez nutnosti používat bez-
pečnostní bariéry (např. při montáži drobných 
dílů). Vysoká úroveň bezpečnosti a přizpůso-

bitelnosti robotu poskytuje výrobcům potřeb-
nou flexibilitu a schopnost rychle reagovat na 
měnící se potřeby zákazníků a nestandardní 
požadavky na automatizaci. 

Inteligentní elektroinstalace

ABB-free@home® je inteligentní elektro-
instalace pro automatizaci domácnosti, která 
umožňuje automaticky řídit všechna technic-
ká zařízení v domě (osvětlení, žaluzie, tope-
ní, klimatizaci) podle časového plánu, teplo-
ty, na základě údajů ze snímače přítomnosti 
osob nebo stiskem tlačítka. K ovládání lze vy-
užívat jak spínač na zdi, tak chytrý telefon či 
tablet. Uživatelům tak uvedené řešení přináší 
nejen pohodlí a bezpečnost, ale také úspory 
ve spotřebě energie. Novinkou v sortimentu 
je vnitřní dotykový panel s úhlopříčkou 4,3", 
na němž lze zobrazit také informace z ven-
kovní meteorologické stanice (např. rychlost 
větru, venkovní teplotu, informace o dešti). 

Vizualizační panel Collaboration Table 
s úhlopříčkou 55“

Collaboration table (obr. 3) představuje 
moderní manažerský nástroj, který automa-
ticky sbírá historická i aktuální data z různých 
zdrojů. Interaktivní aplikace 3D KPI intuitiv-
ně zobrazuje důležité informace a jejich pří-
mou vazbu na manažerské rozhodující uka-
zatele výkonnosti, tzv. KPI (Key Performan-
ce Indicators), to vše na úrovni konkrétního 
podniku a v atraktivním 3D formátu. Vedou-
cí tak má k dispozici informace v plném kon-
textu a celkový přehled o základních infor-
macích potřebných pro následná manažerská 

rozhodnutí, jejichž cílem je 
zvýšit produktivitu a maxi-
málně využít energii. 

Představení firmy ABB

ABB umožňuje zákazní-
kům z oblastí výroby a dis-
tribuce energií, průmyslu, 
dopravy a infrastruktury 
zlepšit jejich výkonnost při 
současném snížení negativ-
ního dopadu na životní pro-
středí. V České republice 
působí v osmi lokalitách, 
má zde sedm výrobních zá-
vodů, čtyři centra pro vý-
zkum a vývoj a kompletní 
technický servis.

(ABB, s. r. o.)

Obr. 2. Dvouramenný kolaborativní robot 
YuMi (https://youtu.be/UluhIJXIkBA) Obr. 1. Smart Sensor sleduje a zaznamenává 

všechny důležité údaje o provozu motoru 
a přenáší je do softwaru pro diagnostiku a při-
tom se obejde bez složité kabeláže (https://
youtu.be/mKBTwWU0W4U) 

Obr. 3. Obří dotykový displej Collaboration table (úhlopříčka 55") 
se softwarem Decathlon je určen pro vedoucí pracovníky prů-
myslových závodů



Výrazný skok v digitalizaci s programem ABB Ability™?

Určitě!

Nově spuštěný program ABB Ability™ spojuje portfolio 
digitálních řešení a služeb ABB ve všech zákaznických 
segmentech, upevňuje vedoucí postavení v rámci čtvrté 
průmyslové revoluce a podpoří konkurenceschopnost všech 
čtyř podnikových divizí ABB. www.abb.cz


