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Společnost PZP KOMPLET byla založe-
na v roce 1992, kdy zde byly zahájeny vývoj 
a výroba elektrických přímotopných elektro-
kotlů, konvektorů a jiných elektrických top-
ných zařízení. V následujících letech byly vy-
robeny tisíce kusů těchto výrobků a obchodní 
úspěch v tomto oboru se stal základem pro 
další rozvoj firmy.

Výroba byla v roce 
1994 rozšířena o elek-
trorozváděče určené pře-
devším pro oblast au-
tomatizovaného řízení 
technologických proce-
sů a pracovních strojů, 
o jiná elektrotechnic-
ká zařízení a průmyslo-
vou elektroniku (obr. 1, 
obr. 2). Dalším velmi vý-
znamným oborem působ-
nosti byla a jsou tepelná 
čerpadla pro úsporné vy-
tápění a ohřev vody, je-
jichž vývoj a výroba od-
startovaly v roce 1995. 
Od roku 2000 společnost 
působí také ve zcela novém oboru vakuové 
techniky. Ve všech oborech působnosti si vy-
budovala renomé předního výrobce zařízení 
se špičkovými technickými parametry. Vý-
roba je realizována ve třech výrobních závo-
dech: v Semechnicích u Dobrušky, v Dobrém 
a v Dobrušce.

Doba se mění a podíl softwaru na vývoji 
roste

„Když se podívám na samý začátek tech-
nického vývoje v naší společnosti, tak vše 
bylo řešeno vektorovou grafikou, kusovní-
ky byly vytvářeny ručně v různých počíta-
čových programech, vazba na výrobní stro-
je nebyla prakticky žádná a export a import 
dat do informačního systému byl nereálný,“ 
vzpomíná Ivo Novohradský, člen představen-
stva a vedoucí provozů elektrovýroby společ-
nosti PZP KOMPLET.

Předpokladem úspěšného technického vý-
voje tehdy byli zejména zkušení zaměstnanci, 
jejichž zaškolování trvalo dlouhou dobu, stej-
ně jako důkladná komunikace na schůzkách 
ohledně projektu. Základní elektrotechnická 
dokumentace v papírové podobě byla při vý-
robě hlavním vodítkem a např. provádění změn 

EPLAN přinesl efektivitu v celém výrobním 
procesu

v zapojení elektrorozváděče nebo v jeho kom-
ponentách bylo složité a obsahovalo tolik pro-
cesních kroků, že bylo ekonomicky nerenta-
bilní zabývat se jím v průběhu výroby. Změ-
ny byly většinou řešeny až podle skutečného 
provedení na konci celého výrobního cyklu.

„V současnosti používáme moderní data-
bázové systémy a zaměřujeme se na vytváře-

ní dat ve výrobním procesu a jejich opětovné 
využití. Komunikujeme s našimi zákazníky 
sdílením dokumentace na platformě EPLAN 
již ve fázi plánování zařízení, jeho vývoje, in-
ženýrinku, změnového řízení, výroby a testo-
vacího provozu,“ vysvětluje Ivo Novohradský.

Zmíněná platforma firmě umožnila zrych-
lit a zkvalitnit předávání informací interně 
i externě, optimalizovat správu verzí doku-
mentace a využívat provozní data, tzn. expor-
tovat a importovat je a postupně je uvolňovat 
do výroby. Navíc lze zákazníkovi předávat 
k danému projektu jeho kompletní doku-
mentaci. Vzájemná spolupráce přináší ovo-
ce všem zainteresovaným v podobě jednot-
né elektrotechnické dokumentace, zrychlení 
komunikace související s projektem a zrych-
lení výroby.

Od myšlenky k Průmyslu 4.0

Myšlenka využití platformy EPLAN 
vznikla ve firmě PZP KOMPLET přibližně 
před čtyřmi lety.

„Jsme naučeni, že se pravidelně v celé spo-
lečnosti zabýváme inovacemi. Hledáme nové 
možnosti zdokonalení na každém stupni výroby 
a každé pracovní pozici,“ říká Ivo Novohradský.

Výhodou bylo, že v té době již existovaly 
požadavky a zkušenosti stávajících i nových 
zákazníků, kteří software od firmy EPLAN 
využívali už dříve. Z toho vznikla myšlen-
ka na změnu softwaru pro elektrokonstrukci, 
která měla potenciál společnost posunout dál.

Společnost požadovala, aby nový nástroj 
uměl datově komunikovat s okolním prostře-
dím, usnadnil práci konstruktérům a projek-
tovému týmu, využíval opakovatelnost, sjed-
notil projektové styly, využíval data ze strojní 
konstrukce, pomohl při objednávání elektro-
technického materiálu, ulehčil práci v pří-
pravě výroby a při vlastní výrobě rozvádě-
če, využíval nová výrobní zařízení a rovněž 
aby byl rozšiřitelný, přinášel nové možnosti 
a měl na straně partnera tým lidí s patřičný-
mi zkušenostmi.

EPLAN – jasná volba

Efektivita celého výrobního procesu, 
zrychlení práce, interní datové propojení 
a provázání projektů mezi dodavatelem a od-
běratelem na platformě EPLAN – to byly de-
klarované výhody implementace softwaru 
EPLAN. K dalším patří také možnosti, jak 
postoupit k automatické výrobě podle kon-

cepce Průmyslu 4.0, což již dnes firma umí 
prezentovat ve vazbě na zpracování plechů 
laserem, automatickou výrobu kabelů pro 
elektrorozváděče a napojením na popisova-
če a tiskárny. Volba partnera byla však snad-
ná už při výběru.

Digitalizace výrobního procesu, investice do změn workflow, nastavení standardů, vy-
užití opakovatelnosti procesu či investice do moderních CNC výrobních strojů umožňu-
jí společnosti PZP KOMPLET a. s. hledět do budoucnosti s optimismem. Velkou zásluhu 
na tom má také nedávná implementace softwaru od firmy EPLAN.

Obr. 1. Příklad vyráběných rozváděčů 

Obr. 2. Pohled do rozváděče pracovního stroje



42 AUTOMA 4-5/2021

konstruování, projektování, simulace

„Co nás přesvědčilo? Myslím si, že na-
slouchání týmu EPLAN a sdílení jejich zku-
šeností s našimi vizemi. Pocit, že dodávkou 
softwaru nic nekončí a budeme schopni spo-
lečně komunikovat na cestě k postupné au-
tomatizaci výroby. Vše bylo navíc umocně-
no informacemi od dalších spolupracujících 
firem o platformě EPLAN a jejích možnos-
tech,“ vzpomíná Novohradský.

Na cestě k úspěšnému projektu

Každá změna je složitá. Firma zvoli-
la hned několik licencí: EPLAN ProPanel 
Professional, moduly PLC&BUS, Pro Panel 
Production NC DXF, Process Wiring a dal-
ší. Osvojit si práci ve zcela novém prostředí 
není jednoduché, i když lze říci, že software 
EPLAN je skutečně uživatelsky přívětivý.

„Dali jsme na rady a zkušenosti manažerů 
společnosti EPLAN a přistoupili jsme k im-
plementaci softwaru EPLAN projektově,“ 
oceňuje Novohradský.

Pro úspěšnou implementaci produktových 
řad se domluvily společné navazující kroky 
v nákupu softwaru, školení i navazujících slu-
žeb. Zavedly se milníky projektu, napláno-

val harmonogram v závislosti na vytíženosti 
obou stran. To vše tak, aby byla firma již od 
začátku schopna využívat platformu EPLAN 
a na ni pak postupně nabalovat další funkce. 
To už byl jen krůček ke skutečnému využití 
všech výhod systému.

Pokročilé metody projektování a dohoda 
o sdílení projektových dat umožnily realizo-
vat nové společné projekty s dalšími výrob-
ními firmami, což umožnilo na jejich doku-
mentaci navázat a rozšiřovat právě o část vý-
roby rozváděčů ve firmě PZP KOMPLET.

„Tímto se otevřela možnost uspořit čas 
při projektování, který byl třeba k vytvoře-
ní vlastní výrobní dokumentace. Z dnešní-
ho pohledu nemalou část převzala platforma 
EPLAN. Správně vypracovaný projekt námi 
doplněný o 3D virtuální modely rozvádě-
čů nám umožňuje export provozních dat pro 
naše výrobní stroje a ulehčuje obrábění či 
vlastní kompletní výrobu rozváděčové skříně, 
výrobu a popis propojovacích vodičů i mon-
táž,“ vysvětluje Ivo Novohradský.

Z pohledu výrobní firmy jde o úsporu času 
při elektroprojektování, při přípravě výroby 
a následně během montáže. Z pohledu zákaz-
níků jde o zkrácení doby dodání elektroroz-

váděče, udržení standardu zapojení a úspory 
času při orientaci v zařízení při servisu.

Samotný software vše nevyřeší, ale 
pomůže vás nasměrovat

„Pokud chcete nastoupit nekonečnou ces-
tu inovací, zdokonalování interních procesů, 
datových toků a vše posunout směrem k In-
dustry 4.0, tak určitě ano,“ odpovídá Novo-
hradský na otázku, zda lze EPLAN doporu-
čit dalším firmám.

Sám však dodává, že platforma EPLAN 
hlavně ukazuje, jak využít software, jak datově 
komunikovat či jak sdílet projekty s obchodními 
partnery. Naproti tomu je ale třeba, aby každý 
pracovník v týmu přijal tyto myšlenky za své.

K tomu pomáhá skutečnost, že součás-
tí implementace softwaru EPLAN je soubor 
školení k získání pokročilých znalostí celko-
vé platformy. Školení probíhala ve školicích 
centrech EPLAN i přímo u zákazníka. Na-
vazující školení bylo řešeno formou indivi-
duálních kurzů s klíčovými uživateli softwa-
ru v celé firmě.

(EPLAN ENGINEERING CZ, s. r. o.)

Standard WiFi 6 (WLAN IEEE 802.11ax) 
je prvním standardem, který se nezaměřuje 
pouze na šířku pásma, ale i na efektivitu vy-
užití frekvencí každého jednotlivého klien-
tu. Navíc umožňuje připojení velkého počtu 
zařízení v síti.

Současný trend v oblasti automatizace smě-
řuje k automatizačním protokolům, které vyža-
dují přenos komunikace v reálném čase, avšak 
souběžně běží v provozu s aplikacemi s velký-
mi požadavky na objem přenášených dat. Pro 
provoz všech aplikací prostřednictvím bez-
drátové komunikace bez výpadků je zapotřebí 
rozšířit mechanismy již existujících standardů.

Nový způsob přenosu dat

WiFi 6 využívá širokopásmovou modu-
laci s mechanismem OFDMA (Orthogonal 
Frequency-Division Multiple Access). Ten-
to způsob modulace je již zaveden v mo-
bilní komunikaci, ale v oblasti WLAN je 
nový. OFDMA dělí komunikační kanál do 
mnoha subkanálů, tzv. zdrojových jednotek 
(Resource Units). Tyto subkanály mohou 
být variabilně seskupeny a použity různými 
zařízeními. To umožňuje simultánní přenos 
dat a může snížit latenci a zkrátit dobu ko-

Společnost Siemens a WiFi 6

munikačního cyklu, a tedy dobu odezvy ří-
dicího systému.

Efektivní přidělování přenosu dat

Další nová funkce WiFi 6 dovoluje kaž-
dému zařízení stanovit definovaný cílový in-
terval pro přenos dat, tzv. funkci TWT (Tar-
get Wake Time), která jednotlivé síťové klien-

ty oslovuje pouze podle potřeby komunikace. 
Klienty v síti proto spotřebovávají méně ener-
gie, což může prodloužit dobu provozu a cyk-
ly údržby pro zařízení napájená baterií. Vý-

hodou ve složitých 
systémech je skuteč-
nost, že zařízení ve 
spícím režimu ne-
přenášejí data, a tak 
nevyužívají komuni-
kační kanál.

Optimální využití 
kanálů

Nová funkce po-
dle mezinárodního 
standardu Spatial Re-
use with Basic Servi-
ce Set (BSS) Colo-
ring se snaží opako-
vaně používat kanály, 
které jsou si prosto-
rově blíže. K tomu je 

přiřazena barva a pro každý kanál BSS je de-
finován práh jeho dynamického uvolnění. Ve 
výsledku mohou zařízení spolehlivě komuni-
kovat, přestože je ve skutečnosti kanál obsa-
zen zařízeními jiné barvy, ale vysílají s niž-
ším výkonem. To eliminuje čekací doby na 
volný kanál, a kanály lze tudíž efektivněji 
opakovaně využít.

(Siemens, s. r. o.)

Sítě WiFi 6, spolu se sítěmi 5G, mění hranice bezdrátové mobilní komunikace v průmy-
slovém prostředí a firmám přinášejí nové možnosti využití. Společnost Siemens vyvíjí 
produkty pro sítě WiFi 6 a 5G, aby svým zákazníkům mohla poskytnout řešení nejrůz-
nějších průmyslových požadavků na míru.

Obr. 1. V digitalizované továrně je velký počet zařízení, která spolu 
komunikují prostřednictvím bezdrátových sítí


