
41AUTOMA 8-9/2019

řídicí systémy

Webové rozhraní WISE, jehož prostřed-
nictvím je možné měnit logické podmínky, 
je chráněno heslem. Kromě toho umožňují 
jednotky WISE-523x a WISE-224x vytvá-
řet monitorovací webové stránky speciálně 
navržené pro mobilní telefony. Je možné na-
stavit uživatelské účty pro správce, uživatele 
a hosta. Nastavení řídicí jednotky nebo stavy 
výstupních kanálů však mohou měnit pouze 
oprávnění uživatelé.

Kromě funkce Modbus TCP/RTU slave, 
umožňující softwaru HMI/SCADA získat hod-
notu I/O kanálů řídicí jednotky WISE, mají 

nově jednotky WISE-523x a WISE-224x funk-
ci aktivního odesílání stavu I/O, která jim dává 
možnost při definované události (změna hod-
noty I/O kanálu) nebo v periodickém cyklu 
aktivně odesílat stavy I/O kanálů do aplikace 
HMI/SCADA. Tato funkce zlepšuje efektivi-
tu datové komunikace mezi zařízeními WISE-
-523x a WISE-224x a systémy HMI/SCADA.

Řídicí jednotky WISE-523xM-3GWA 
a WISE-523xM-4GE/4GC podporují i komu-
nikaci prostřednictvím mobilní sítě. Po vlo-
žení karty SIM mohou mobilními sítěmi 3G 
a 4G odesílat soubory s daty na server a po-

sílat e-mailové poplachové zprávy do dispe-
činku nebo pracovníkům údržby.

Dodavatelem řídicích jednotek řady 
WISE pro IIoT, programovatelných automa-
tů, vstupně-výstupních modulů s průmyslový-
mi protokoly pro sériové sběrnice a Ethernet, 
komponent pro měření a sběr dat a pro prů-
myslovou komunikaci od výrobce ICP DAS 
je společnost ELVAC, a. s. Podrobnější infor-
mace mohou zájemci najít na internetových 
stránkách www.icpdas-czech.com.

(ELVAC, a. s.)

Společnost Konica Minolta uvádí na čes-
ký trh chytré brýle AIRe Lens, které fungu-
jí na principu rozšířené reality (obr. 1). Tyto 
brýle umožňují zobrazovat jednotlivé výrobní 
kroky či servisní postupy v reálném čase pří-
mo před očima pracovníka, což dovoluje vý-
razně zrychlit procesy na montážních linkách 
a zjednodušit poskytování servisních služeb. 
Výsledkem je růst efektivity, pokles nákla-
dů a chybovosti. AIRe Lens byly již úspěšně 
otestovány ve firmách Siemens, Honeywell 
a AZ Klima (skupina ČEZ ESCO). V Čes-
ké republice jako v jedné z prvních zemí EU 
budou chytré brýle v prodeji ve druhé polo-
vině letošního roku.

Výsledky testování potvrdily, že s brýlemi 
AIRe Lens se snížila časová náročnost mon-
táže o 42 % a zkrátila doba zaškolování zku-
šenějším montážním technikem až o 89 %.

„Nositelná elektronika, stejně jako průmy-
slová výroba, patří mezi nové oblasti, ve kte-
rých chceme v souladu s naší globální stra-
tegií uspět. Uvedení brýlí AIRe Lens na trh 
je pro nás o to významnější, že celý software 
vznikal pod rukama programátorů v našem 
brněnském inovačním centru,“ uvedl Pavel 
Čurda, generální ředitel Konica Minolta Bu-
siness Solutions Czech.

Chytré brýle AIRe Lens přinášejí nové pří-
stupy také v oblasti servisních činností. Za-
jímavé je razantní zkrácení čekací doby na 
servisní zásah. S cílem zlepšit služby tech-
nické podpory byly od září do prosince 2018 
testovány v pilotním programu společností 
AZ Klima s partnerem projektu, společností 
Aconte. Princip zefektivnění servisu spočívá 
v online komunikaci technika na místě záva-
dy s expertem, který může z jedné centrály 
pomáhat mnoha méně zkušeným kolegům. 
Specialistovi se v takovém případě na note-
booku zobrazí vše, co vidí technik na místě. 
Tomu se naopak před očima, tedy na disple-

Chytré brýle pomohou až zdvojnásobit rychlost 
výroby

ji brýlí, zobrazuje správný postup doporuče-
ný odborníkem. Vše je doplněno hlasovou 
komunikací a možností použít k práci obě 
ruce. Od ledna 2019 využívá firma AZ Kli-

ma brýle AIRe Lens již v ostrém provozu. 
„Přináší to tak výhody pro všechny – zákaz-
ník nemusí čekat na příjezd externího techni-
ka, my nemusíme vyjíždět k jednodušším zá-
sahům a směrujeme naše techniky na nároč-

nější úkoly, což oceníme zejména v současné 
době, kdy je odborně vzdělaných pracovníků 
velký nedostatek,“ řekl Karel Břenek, před-
seda představenstva společnosti AZ Klima.

V oblasti průmyslové 
výroby najdou brýle AIRe 
Lens uplatnění zejména tam, 
kde byly doposud využívány 
pokyny pro montáž a údrž-
bu v papírové podobě. Stej-
ně pomáhají chytré brýle ze-
fektivňovat školicí procesy.

Stěžejní část brýlí AIRe 
Lens umístěná na hlavě 
má hmotnost pouhých 35 g 
a skládá se ze zobrazovacího 
displeje před jedním okem 
uživatele a kamery umístě-
né na obroučce brýlí. Sou-
částí zařízení je rovněž vý-
početní jednotka umístěná 
v malé krabičce, kterou lze 
upevnit za opasek nebo na 
paži, a baterie s výdrží až 
sedm hodin.

Software AIRe Lens byl 
vytvořen v brněnském Busi-
ness Innovation Centru. To 
je jedno z pěti výzkumných 
a inovačních center Koni-
ca Minolta na světě. Finální 
podoba systému pro chyt-
ré brýle vznikla na základě 
komunikace s potenciální-
mi uživateli a zpětné vazby 
přímo od zákazníků. Výsled-
kem je zařízení odpovídají-

cí reálným požadavkům výrobního procesu, 
které lze pohodlně používat po dobu celé pra-
covní směny.

(Konica Minolta)

Obr. 1. Chytré brýle AIRe Lens

Obr. 2. Brýle AIRe Lens naleznou uplatnění např. v oblasti 
průmyslové výroby


