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Předpokladem pro automatizaci proce-
sů při výrobě rozváděčů je digitalizace v ce-
lém hodnotovém řetězci a konzistence dat ve 
všech procesech a systémech. Avšak jaký je 
současný stupeň digitalizace v této oblasti? 
Kde je ještě potenciál úspor? Mnohé firmy 
zkrátka nevědí, kde začít.

Analýza pracovních postupů 
prostřednictvím výkonnostních testů

EPLAN může v této oblasti pomoci: nový 
softwarový analytický nástroj, jenž vychází 
z průzkumu 150 firem z celého světa, určuje 

potenciál optimalizace, jíž lze snadno dosáh-
nout v těsné spolupráci firem EPLAN a Rittal 
v oblasti strojní výroby, softwaru a konzul-
tací. Vítaným vedlejším efektem implemen-
tace úspor je zvýšení stupně digitalizace ve 
výrobě a automatizace opakovaných úkolů. 
„Panel Building Automation Matrix (PAM; 
obr. 1) je analytický nástroj, který jsme vyvi-
nuli pro to, abychom mohli rychle analyzovat 
pracovní postupy výrobců rozváděčů a našli 
tak nevyužitý potenciál optimalizace výrob-
ních procesů,“ uvádí výkonný ředitel společ-
nosti EPLAN Haluk Menderes.

Snadné vyhledání skrytého potenciálu společnosti

PAM umožňuje analyzovat a vyhodno-
tit současné pracovní postupy při výrobě 
elektrických rozváděčů s ohledem na zis-
kovost a efektivitu. Vyhodnocení zahrnu-

je i doporučení pro optimalizaci, postup je-
jich realizace a požadované investice. Co 
je pro zákazníky zvlášť zajímavé, je přesné 
stanovení časových úspor v různých oblas-
tech pracovních postupů, včetně zapojová-
ní, označování přístrojů nebo výroby dílů 
na NC strojích. Přesná analýza návratnosti 
ROI udává, kdy se např. investice do nové-
ho softwaru zaplatí.

Profesionální rady – zaručené výsledky

Společnost EPLAN používá PAM celo-
světově od začátku května 2019 a zpětná 
vazba od prvních zákazníků v USA je vel-
mi pozitivní. „V nástroji PAM zkombino-
vala firma EPLAN své znalosti získané za 
desetiletí působení v oblasti návrhu a pří-
pravy výroby rozváděčů a vytvořila živo-
taschopný, na míru přizpůsobený plán in-
vestic a jejich návratnosti v našem závodě,“ 
řekl prezident společnosti A & E Enginee-
ring Wright Sullivan. Jacob Wilson, ředi-
tel konstrukce, prodeje a vývoje společnos-
ti Design Ready Controls, sdělil: „Nástroj 
PAM byl schopen přesně reprodukovat naše 

současné výrobní operace a časy výrobních 
procesů za pouhých dvacet minut vyhodno-
cování.“ To motivuje firmy EPLAN a Rittal, 
aby k analýze v budoucnu přidaly další kro-
ky výrobních procesů. Je plánována integra-
ce dalších softwarových nástrojů od firmy 
Rittal – např. vyhodnocení ROI při zakou-
pení nového stroje Rittal Wire Terminal pro 
automatické zapojování nebo plně automa-
tizovaného obráběcího centra pro rozváděče 
Perforex. Analýzu PAM realizuje obchodní 
oddělení, je zdarma a není nijak závislá na 
objednávce produktů EPLAN nebo Rittal.

Jak optimalizovat hodnotový řetězec při výrobě rozváděčů? Jaká je pozice firem s ohle-
dem na dostupné digitalizované a automatizované postupy práce? Společnost EPLAN 
představuje Panel Building Automation Matrix (PAM). Jde o analytický nástroj, který 
vychází z průzkumu 150 firem, včetně vybraných případových studií. Konzultanti fir-
my EPLAN používají PAM k rychlé analýze individuálního stavu zákaznicky specifických 
procesů v oblasti výroby rozváděčů. Výkonnostní testy odhalují potenciál specifických 
úspor, jichž může být dosaženo opatřeními realizovanými společně firmami EPLAN 
a Rittal v oblasti strojírenské techniky, softwaru i konzultací.

Obr. 2. Nárůst složitosti řídicích systémů a jejich komponent, požadavky zákazníků na indivi-
duální řešení, národní a mezinárodní normy, změny na poslední chvíli, stále přísnější dodací 
lhůty a tlak na cenu kladou na výrobce rozváděčů značné požadavky

Obr. 1. EPLAN představuje Panel Buliding Au-
tomation Matrix (PAM), analytickou metodu, 
která vychází z průzkumu mezi 150 firmami, 
včetně vybraných případových studií

„Panel Building Auto-
mation Matrix (PAM) 
je analytický nástroj, 
který jsme vyvinuli 
pro to, abychom mohli 
rychle analyzovat pra-
covní postupy výrobců 
rozváděčů. V podsta-
tě stisknutím tlačítka 

jsme schopni najít nevyužitý potenciál opti-
malizace výrobních procesů,“ uvádí výkonný 
ředitel společnosti EPLAN Haluk Menderes.

Studie dokládá: digitální zapojování 
místo manuálního

Průměrná doba, kterou potřebuje elektrikář 
k instalaci propojení od vyhledání ve schéma-
tu po aktuální zapojení v rozváděči, je 4,5 min. 
Přibližně 31 % doby stráví přípravnými prace-
mi – včetně čtení schématu a vyhledávání po-
čátečních a koncových bodů zapojení. Dalších 
13 % doby věnuje úpravě vodičů – např. odha-
du jejich délek. Zbývajících 56 % připadá na 
vlastní zapojení: oddělení správné délky kabe-
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lu, instalace kabelových ok, krimpování vodi-
čů a uložení kabelu do kabelové trasy. Je spíše 
pravidlem než výjimkou, že technici musí při 
zapojování opakovaně listovat schématy, aby 
získali všechny potřebné informace a v přípa-
dě potřeby je doplnili. To vede k tomu, že při-
bližně třetina doby je ztracena čtením a inter-
pretací dokumentace. Upřímně řečeno, jde to 
udělat mnohem lépe – a sice digitálně. První 
volbou je systém EPLAN Smart Wiring, ve 
kterém jsou obsažena data založená na již ve-
rifikovaném digitálním prototypu, a proto po-
skytuje jen správné výsledky.

Deklarovaný cíl: integrované procesy

Provázáním konstrukce a výroby vytvo-
řily firmy EPLAN a Rittal dokonale koor-

dinovanou kombinaci softwarových řešení, 
systémové techniky, výrobních strojů a slu-
žeb. Přidaná hodnota je zřejmá: integrovaná 
řešení umožňují zvýšit produktivitu a efek-
tivitu výrobních i ostatních procesů. Návrh 
a konstruování na jedné straně a přípravné 
práce a výroba na druhé straně jsou inte-
grovány do jednoho kontinuálního procesu. 
Předpokladem pro to jsou digitální data za-
řízení, softwarové nástroje a standardizova-
ná výrobní rozhraní.

Jak se vypořádat s rostoucími požadavky 
při výrobě rozváděčů

Nárůst složitosti řídicích systémů a jejich 
komponent, požadavky zákazníků na indivi-
duální řešení, národní a mezinárodní normy, 

změny na poslední chvíli, stále přísnější do-
dací lhůty a tlak na cenu kladou na výrobce 
rozváděčů značné požadavky. Místo spoléhání 
se na souborové složky s rozpiskami provoz-
ních zařízení, montážními sestavami a sché-
maty jako na ústřední výrobní dokumentaci 
musí být v budoucnu procesy při navrhování 
automatizační techniky a při výrobě rozvádě-
čů rychlejší, hospodárnější a přesnější. To vy-
žaduje v tomto oboru, svázaném tradicemi, ra-
dikální změnu myšlení. Firmy nyní poznávají, 
že největší potenciál, jehož využití jim poskyt-
ne náskok před konkurencí, spočívá v indivi-
dualizovaném a specializovaném řešení jejich 
hodnotového řetězce.

(EPLAN)

Řada CX70xx (obr. 1) je určena pro jed-
noduché úlohy a tomu odpovídá její celková 
koncepce. O výpočetní výkon se stará 32bi-
tový procesor ARM Cortex M7 s frekvencí 
400 MHz, který má v kategorii levných mik-
roprocesorů nejvyšší výpočetní výkon. Řada 

CX70xx tak navazuje na starší řady vestav-
ných počítačů BC a BX, které využívaly star-
ší software TwinCAT2 a umožňovaly pouze 
starší komunikaci I/O terminálu prostřednic-
tvím rozhraní K-bus.

Již v základu je řada CX70xx vybavena 
multifunkčními vstupy a výstupy (I/O). Ty lze 

Nové řady Embedded PC CX70xx a CX52xx

zkombinovat tak, aby bylo možné využít ma-
ximum jejich potenciálu. Jestliže integrované 
I/O nejsou pro danou úlohu dostačující, lze 
systém rozšířit pomocí terminálů EtherCAT. 
Vestavné počítače řady CX70xx bude mož-
né objednat i s rozšiřujícím komunikačním 
rozhraním (Profibus, RS-232/RS-485, CAN, 
ModbusTCP, Profinet, EtherNet/IP apod.).

Řada CX52xx zvyšuje výkon střední vý-
konnostní řady Embedded PC a navazuje na 

úspěšné řady CX50xx a CX51xx. Počíta-
če řady CX52xx zahrnují nové, výkonnější 
procesory Intel Atom Appolo Lake, což zna-
mená vyšší výpočetní výkon, zejména gra-
fický. To zajišťuje optimální výkon v kom-
binaci s využitím nového rozhraní Twin-
CAT HMI. Řada CX52xx je již připravena 

pro použití nových 
záložních zdrojů na-
pájení UPS znač-
ky Beck hoff, které 
umožňují připoje-
ní OCT (One Cable 
Technology), připo-
jení prostřednictvím 
USB nebo komuni-
kaci s použitím I/O. 
Také přebírá z vyšší 
řady CX20xx mož-
nost rozšíření o mo-
dul CX2500, ale ve 
srovnání s řadou 
CX20xx je možnost 
rozšíření omeze-
na jen na jeden mo-
dul CX2500 (obr. 2). 

Stejně jako CX20xx komunikují i modu-
ly CX52xx prostřednictvím sběrnice PCIe. 
Tyto moduly jsou dodávány s různými 
systémovými rozhraními: audio, RS-232, 
RS-422/RS-485, dva ethernetové porty GbE, 
USB, PoE a sběrnicová rozhraní Profibus 
nebo CANopen, obojí v provedení buď mas-
ter, nebo slave.

(BECKHOFF Automation s. r. o.)

Společnost Beckhoff představuje dvě nové modelové řady svých vestavných počítačů, 
Embedded PC, které rozšíří její již tak rozsáhlou nabídku. Řada CX70xx je výpočetně 
nejméně výkonná řada vestavných počítačů podporujících TwinCAT3, řada CX52xx 
rozšiřuje nabídku na úrovni vyššího středního výkonu. Obě tyto řady jsou postaveny na 
procesorech nové generace, což i v případě nejslabšího počítače s označením CX7000 
zajišťuje dostatečný výkon pro mnoho různých aplikací. Obě dvě řady podporují už jen 
prostředí TwinCAT3.

Obr. 2. Vestavný počítač CX5200 je možné rozšířit o jeden I/O modul 
CX2500

Obr. 1. CX7000: nové vestavné počítače s in-
tegrovanými multifunkčními I/O


