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hodou, neboť pomáhá překonávat jazykové 
bariéry a podporuje mezinárodní spolupráci. 
Překlad také pomáhá udržet konzistenci při 
přenosu informací. Software zenon 10 přichá-
zí i s vylepšeními konektivity. Usnadněna je 
off-line konfigurace komunikačních modulů 
zenon Process Gateways v Engineering Stu-
dio. Konfigurace je rovněž plně zahrnuta do 
zálohy projektu. Funkce modulů zenon Pro-
cess Gateways jsou ve velké míře využívány 
v odvětví energetiky a infrastruktury, zejmé-
na v arabském světě. Ve střední Evropě je též 
patrný zřetelný trend směrem k uceleným in-
stalacím využívajícím zenon k řízení výrob-
ních strojů a linek, dodávek energie a tech-
nického vybavení budov. Údržbu a integraci 
těchto zařízení značně usnadňuje sjednocení 
všech nástrojů v prostředí Engineering Studio. 
Velmi ceněné jsou také funkce pro vzdálený 
přístup během inženýrských prací a pro říze-
ní provozu a údržby, a to nejen během cestov-

ních omezení způsobených 
pandemií. To vše byly cha-
rakteristické vlastnosti ze-
nonu po celou dobu. Další 
významnou funkcí s ohle-
dem na budoucnost a na 
zmíněnou oblast prodeje je 
integrace ovladače OCPP. 
Ovladač OCPP, jehož vý-
znam roste s poptávkou po 
elektromobilitě, usnadňu-
je komunikaci s nabíjecími 
stanicemi pro elektrická vo-
zidla. Považujeme za důle-
žité naším softwarem rea-
govat na společenský vývoj 
a zaujmout jasnou pozici.

(Rozhovor vedla  
Susanna Jankovicová, 
COPA-DATA GmbH.)

Roboty KUKA tisknou ochranné 
pomůcky

Od počátku koronavirové pandemie rapid-
ně vzrostla poptávka po ochranných obličejo-
vých štítech. Italská společnost Caracol-AM 
využila své zkušenosti v oblasti aditivní vý-
roby, změnila svůj výrobní program a vyvi-
nula automatizovaný postup 3D tisku držáků 
ochranných štítů. Denně jich s pomocí robo-
tů KUKA vyrobí více než tisíc (obr. 1). Za 
pozornost stojí skutečnost, že Caracol-AM 
daruje část své produkce místním nemocni-
cím a institucím.

Ve firmě nyní navíc průmyslové 3D tis-
kárny vyrábějí opakovaně použitelné ochran-
né masky.

„V době mimořádné situace koronaviro-
vé pandemie chceme pomoct našimi 3D tis-
kárnami a přispět k jejímu zvládnutí. Díky 
zkušenostem, které jsme na tomto poli zís-
kali, jsme schopni rychle reagovat a adapto-
vat naši výrobu,“ říká Francesco De Stefano, 
generální ředitel firmy Caracol-AM.

S roboty KUKA proti pandemii

Průmyslové tiskárny společnosti běží na 
plný výkon, aby vyráběly ochranné vybavení. 
Úchyty obličejových štítů, které tisknou roboty 
KUKA, jsou k ochraně proti kapénkové infekci 
následně doplněny plexisklem, jež společnost 
Caracol-AM nakupuje od partnerských firem.

Caracol-AM je již tři roky aktivní v obo-
ru aditivní výroby a zaměstnává patnáct lidí. 
„Naše roboty KUKA nám pomáhají vyrábět 
rychle a uspokojovat vysokou poptávku po 
ochranných pomůckách. Robotické buňky 
pracují nepřetržitě,“ zdůrazňuje De Stefano.

Příklad z Itálie ukazuje, jak rychle lze mo-
derní roboty převést na nové úkoly.

 

Automatizace pro laboratoř – ulehčení 
personálu

I v českém prostředí pomáhají roboty 
zvládat nápor během pandemie. Ve Fakultní 
nemocnici Bulovka v Praze podporuje leh-
ký robot LBR iiwa od společnosti KUKA 
zaměstnance nemocnice při testování vzor-
ků na covid-19. Testovací buňka byla vy-

vinuta a uvedena do provozu Českým insti-
tutem informatiky, robotiky a kybernetiky 
ČVUT. Buňka má kapacitu 700 testů denně 
a v případě potřeby může pokračovat v pro-
vozu v noci.

(KUKA CEE GmbH, odštěpný závod)

Specialisté na robotiku a automatizaci ze společnosti KUKA podporují boj proti pande-
mii covidu-19 prostřednictvím inovativních přístupů. Roboty pomáhají provádět koro-
navirové testy a hodnotit je v laboratoři a automatizovat výrobu lékařských a ochran-
ných pomůcek. Přestože pandemie způsobila určité omezení výroby, existují také spo-
lečnosti, které naléhavě potřebují zvýšit svou výrobní kapacitu, např. proto, že vyrábějí 
materiály pro koronavirové testy a ochranné prostředky, jako jsou obličejové masky. 
V této oblasti pomáhají automatizované výrobní procesy a automatizační technologie 
dosáhnout množství, které by v manuální výrobě nebylo možné – zejména s aktuálně 
platnými pravidly pro distancování se a omezení kontaktů.

Obr. 1. Robot KUKA pomáhá vyrábět držáky 
obličejových štítů

Obr. 4. Díky eSignature umožňuje zenon 10 zákazníkům z potra-
vinářského a farmaceutického průmyslu snadno implementovat 
zásadu sledovatelnosti ALCOA podle standardů FDA


