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řídicí technika a systémy

-S-Net multiprotokolový provoz a provoz 
multimaster. 

− Integrovaný webový server, umožňující ko-
munikovat s běžnými komerčními webový-
mi prohlížeči. Pomocí webového serveru 
lze kdykoliv a odkudkoliv na dálku zapi-
sovat data do PLC a číst je z něj, konfigu-
rovat PLC a přistupovat ke stránkám vi-
zualizace uloženým v jeho paměti nejen 
prostřednictvím Ethernetu TCP/IP, ale i pro-
střednictvím sériových rozhraní RS-232,  
RS-485 a USB.

− Integrovaný server HTTP pro přímé při-
pojení k webovému serveru stanice přes 
Ethernet TCP/IP.

− Integrovaný server FTP, umožňující pra-
covat s téměř libovolnými soubory v pří-
davných pamětech flash a SD – lze tak 
snadno realizovat např. dlouhodobé uklá-
dání dat v dále zpracovatelných soubo-
rech .csv.
Pro programování stanic PCD2.M5xxx se 

používají standardní programovací nástroje 
Saia PG5 od verze 1.4.132.

Závěrem

V modernizované řadě PCD2.M5xxx plo-
ché konstrukce mají nyní projektanti k dispo-
zici vše, co bylo až doposud možné jen u mo-
dulové řady PCD3. Vítaná bude jistě i skuteč-
nost, že při výměně nejstarších stanic řady 
PCD2 za modernizované stanice není třeba 
díky jejich téměř shodnému rozměru a stej-
ným modulům I/O v podstatě nijak zasaho-
vat do již existující kabeláže I/O. 

(Ing. Petr Mrázik, SBsys, s. r. o.)

Schneider Electric zlepšuje servis 
automatizační techniky

Společnost Schneider Electric 
zaznamenává prudký růst v oblas-
ti průmyslové automatizace a říze-
ní. Cíleně inovuje a doplňuje své 
produktové řady. Přichází s na-
bídkou nových možností využi-
tí a řešení. Posiluje také oddělení 
servisu – zejména o specialisty 
na řídicí systémy, pohony a soft-
ware (vizualizace, webové apli-
kace atd.). 

Oddělení servisu společnosti 
Schneider Electric rozšiřuje svo-
ji nabídku servisních služeb pro 
průmyslovou automatizaci a ří-
zení o tyto služby:
– servisní pohotovost,
– náhradní díly,
– diagnostika poruch,
– preventivní údržba,
– projekty na klíč,
– subscription for software.

Servisní pohotovost se uplatní 
při řešení problémů, které naru-
šují hladký provoz výrobku nebo 
provozu. Po celých 24 hodin, kaž-
dý den v týdnu jsou členové ser-
visního týmu připraveni okamžitě 
reagovat na požadavek zákazníka. 
Vzniklou poruchu mohou vyřešit 
buď dálkovým připojením nebo 
přijedou přímo na místo instalace 
(obr. 1, obr. 2).

Služba skladování náhradních 
dílů, ať už v centrálním skladu 
Schneider Electric, nebo přímo 
u daného zákazníka, zamezí tomu, aby byl 
rozpočet údržby zákazníků zatěžován potře-
bou velkého počtu náhradních dílů, zejména 
pokud je v daném provozu instalováno velké 
množství automatizační techniky.

V rámci operativního servisu je zajišťována 
diagnostika poruch a jejich odstraňování, uvá-
dění zařízení do provozu nebo oprava či výmě-

na jednotlivých zařízení. Tato služba se opírá 
o zkušené servisní techniky a možnost sdílet 
informace o produktech, aplikacích a řeše-
ních v rámci celosvětové sítě. To vede k rych-
lé identifikaci poruch, jejich odstranění a opě-
tovnému uvedení zařízení do provozu.

Především pro kritické instalace je vhodná 
a výhodná služba preventivní údržby. V rámci 

této služby je zákazníkovi poskytována zálo-
ha a správa uživatelského vybavení, pravidel-
ná kontrola hardwaru řídicího systému i pe-
riferií a instalace nových verzí firmwaru. Na 
přání lze nabídku ještě rozšířit. Pravidelná 
preventivní údržba umožňuje včas předchá-
zet případným problémům a časově i finanč-
ně náročným odstávkám. 

Oddělení servisu společnosti Schneider  
Electric zajišťuje také projekty na klíč. Nej-
častěji jde o specifické úpravy v řízení vý-
robních linek, doplňování nových technic-
kých celků, realizaci operátorských pra-
covišť nebo individuálně upravený sběr 
a zpracování dat. Podílí se i na realizaci 
komplexních řešení dodávaných společnos-
tí Schneider Electric, zejména monitoringu 
kvality elektrické sítě nebo řízení čtvrtho-
dinového maxima.

Pro zákazníky, kteří upřednostňují úpravy 
uživatelského vybavení vlastním personálem 
údržby nebo technického oddělení, je určena 
služba subscription for software. Díky ní au-
tomaticky dostávají nové verze používaného 
softwaru – service pack i „záplaty“ – patch, 
jakož i nejnovější ovládače (drivers).

Společnost Schneider Electric si uvědo-
muje důležitost jak předprodejních, tak po-
prodejních služeb. Ví, že samotným prodejem 
úspěšná spolupráce nekončí. Proto je spoleh-
livým partnerem pro uživatele realizovaných 
řešení a dodaných výrobků. 

Ing. Peter Sopko,
Schneider Electric, CZ s. r. o.
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Obr. 2. Odstraňování poruchy v provozu zákazníka 

Obr. 1. Důkladná analýza je předpokladem návrhu opti-
málního řešení




