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Dodavatelé kompletních automatizova-
ných systémů poskytují svým zákazní-
kům více než jen měřicí techniku: mo-
hou jim nabídnout veškerou měřicí a ří-
dicí techniku a služby pro automatizaci 
nejen výrobních procesů, ale i logistic-
kého řetězce. Tento článek popisuje, co 
všechno může takový dodavatel zákaz-
níkovi nabídnout.

Rostoucí.tlak.konkurence.nutí.firmy.sou-
středit.se.na.své.klíčové.kompetence..Přesto.
je. třeba,. i.při.omezeném.počtu.pracovníků,.
prostřednictvím. zlepšování. výkonnosti,. do-
stupnosti.zařízení,.racionalizačních.opatření.

a.lepšího.zajištění.kvality.neustále.zvyšovat.
produktivitu.výroby..Toho. je.možné.dosáh-
nout.jen.automatizací.výroby..Z.toho.logic-
ky. vyplývá,. že. zákazníci. stále. více. hledají.
dodavatele,.kteří.jsou.schopni.nabídnout.jim.
kompletní.sortiment.automatizační.techniky.
i.všech.souvisejících.služeb.

Kompletní dodávky automatizační techniky 
a služeb: nechte o sebe pečovat

Zákazník.se.potom.stará.jen.o.koordina-
ci.rozhraní.pro.dodavatele.jednotlivých.pro-
jektů..Všechny.detaily.automatizačního.pro-
jektu.řeší.dodavatel,.jenž.bývá.často.označo-
ván. jako.MAV.–.Main Automation Vendor..
Znalosti.a.zkušenosti v.oblasti.řízení.proces-
ní.výroby.však.není.možné.dodat.jako.zbo-

ží.ze.skladu..Ovšem.právě.v.tom,.jak.je.tato.
součást.dodávky.zvládnuta,.je.klíč.k.úspěchu.

Na. dodavatele. kompletních. automati-
zovaných.systémů. jsou.kladeny. různě.vel-
ké.požadavky..Společnost.Endress+Hauser.
nabízí. možnost,. že. podle. přání. zákazníka.
přebere.odpovědnost.za.menší. i.velké.me-

zinárodní.projekty.automatizace,.a.to.od.zá-
kladního.nebo.detailního.inženýrinku,.přes.
výstavbu. zařízení. až. po. jeho. zprovoznění.
a.předání.do.provozu..Ovšem.tím.to.nekon-
čí. –. navazují. další. služby,. jako. nepřetrži-
tý.smluvní.servis,.kalibrace.na.místě,.plné.
zajištění. údržby. a. systému. podpory. zaří-

zení. po. dobu. jeho. životní-
ho. cyklu. Life Cycle Mana-
gement W@M.. Tyto. služby.
jsou. základem. pro. dlouho-
dobé.partnerství.mezi.zákaz-
níkem.a.dodavatelem..

V. oblasti. řízení. sklado-
vých. zásob,. Inventory Con-
trol,. lze.nabídnou.různé.sys-
témy. pro. optimalizaci. lo-
gistických. řetězců.. Data. lze.
poskytovat. nadřazeným. sys-
témům,. např.. SAP,. popř.. je.
v.těchto.systémech.i.zpraco-
vávat..

Měřicí technika pro 
všechny obory

Jádrem. systémů. říze-
ní. v. procesní. výrobě. je. pro-
vozní. měřicí. technika,. ať. už.
jde.o.měření.polohy.hladiny,.
tlaku,. průtoku,. teploty. nebo.
o. provozní. analýzu. fyzikál-
ních. a. chemických. vlastnos-
tí.kapalin..V.této.oblasti.se.už.
mnoho. zákazníků. a. inženýr-
ských. firem. spoléhá. na. spo-
lečnost. Endress+Hauser,.
na. její. znalosti. a. zkušenosti.
a. bohatý. sortiment. měřicích.

zařízení. s. vynikající. přesností,. vhodnými.
typy.připojení,.širokým.výběrem.materiálů,.
všemi.potřebnými.certifikáty.a.četnými.mož-
nostmi. přenosu. signálů. a. komunikace.. Pro.
mnohé.zákazníky.se.názvy.produktů.od.spo-
lečnosti.Endress+Hauser.stávají.synonymem.
pro. daný. typ. snímače,. takže. nemluví. o. li-
mitním.spínači.hladiny,.ale.o.„liquiphantu“.
(obr. 1).a.místo.hmotnostní.průtokoměr.říkají.
„promass“.(obr. 2)..Použití.stovek.tisíc.těch-
to.snímačů.v.praxi.je.dostatečným.důkazem.
o.jejich.kvalitě..Při.výběru.vhodných.snímačů.
se.zákazníci.mohou.spolehnout.na.vysokou.
odbornost.pracovníků.firmy.Endress+Hauser..
Vždy. jim.pomohou.vybrat. takové.snímače,.
které.ve.všech.ohledech.vyhovují.dané.úlo-
ze,.a.přitom.zredukovat.celkový.počet.variant.
snímačů.na.minimum,.aby.se.omezily.potřeb-
né.zásoby.náhradních.dílů..Zohlední.přitom.

Endress+Hauser jako dodavatel komplexních projektů

Endress+Hauser.nabízí:
–. bohaté.znalosti.a.zkušenosti.z.praxe.z.mnoha.oborů.a.četných.projektů,
–. nezávislost.na.výběru.řídicí.techniky.PLC.i.DCS,
–. zkušenosti.s.nejčastěji.používanými.řídicími.systémy.a.systémy.pro.asset.management,
–. znalosti.v.oblasti.průmyslových.komunikačních.systémů.(včetně.vlastní.laboratoře),
–. podpora.projektu.po.celou.dobu.technického.života.–.W@M-Life.Cycle.Management,
–. nepřetržitá.technická.podpora,.helpdesk.po.24.hodin.365.dnů.v.roce,
–. celosvětová.přítomnost.

Obr. 1. Limitní spínač polohy hladiny Liqiuphant Obr. 2. Hmotnostní průtokoměr Promass
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i.to,.když.pro.určité.řešení.zákazník.požadu-
je.dodávku.od.určitého.dodavatele..

Nezávisle na dodavateli

Pro.realizaci.projektů.používá.firma.En-
dress+Hauser.hardwarové.i.softwarové.sys-
témové.komponenty.od.třetích.stran..Zákaz-
ník.si.může.vybrat,.jaké.řídicí.systémy,.DCS.
i.PLC,.chce.použít..Neplatí.tedy,.že.když.si.
zákazník.vybere.dodavatele,.vybere.si.s.tím.
zároveň. i. řídicí. systém,.který.mu.bude.do-
dán..Kromě.systémů.třetích.stran.může.En-
dress+Hauser.nabídnout.i.vlastní.systémové.
komponenty.z.řady.ControlCare,.která.zahr-
nuje. operátorské. panely. s. webovými. služ-
bami. P.View,. provozní. řídicí. stanice. Field.
Controller,. které. jsou. rozšiřitelné. z. hledis-
ka.výkonu.i.karet.I/O,.volně.programovatel-
né.podle.IEC.61131-3.a.mohou.komunikovat.
prostřednictvím.sběrnic.Profibus.i.Foundation.
Fieldbus,.dále.inženýrský.nástroj.Applicati-
on.Designer.nebo.komunikační.brány.s.vesta-

věným.webovým.serverem.pro.spojení.pro-
vozní.úrovně.řízení.s.nadřazeným.systémem..
Řadu.ControlCare.uzavírá.FieldCare,.softwa-
rový.nástroj.pro.obsluhu.provozních.zařízení.
a.asset.management,.založený.na.FDT/DTM..
Všechny.komponenty.jsou.vzájemně.vyladě-
ny.pro.snadnou.integraci.provozní.techniky.
do.řídicího.systému..Komunikace.mezi.jed-
notlivými. systémovými. komponentami. je.
vždy. otevřená,. standardizovaná. a. založená.
na.digitálních.sběrnicích.a.protokolech,.jako.
jsou. např.. Profibus,. Foundation. Fieldbus,.
HART,.OPC.a.Ethernet..To.dává.systému.vel-
kou.flexibilitu.a.zákazníkům.poskytuje.vyso-
kou.míru.ochrany.jejich.investic..ControlCa-
re.je.koncept.otevřený.i.z.hlediska.začlenění.
provozní.techniky.od.jiných.výrobců,.než.je.
Endress+Hauser.

Projekty, inženýrink, služby

Endress+Hauser.realizuje.projekty.vlast-
ními. silami,. tj.. realizují. je.vlastní. vedoucí.

projektů,.inženýři.a.technici,.nebo.za.přispě-
ní.vybraných.systémových.partnerů.a.doda-
vatelů.zařízení..Projekty.jsou.řízeny.v.sou-
ladu.s.doporučením.NAMUR.NA35.(Řízení 
projektů automatizace v procesní výrobě)..
Certifikované.inženýrské.postupy.např..pro.
farmacii. splňují. i. ty. nejvyšší. požadavky.
(FDA,.GAMP.4)..Společnost.vychází.vstříc.
přáním.zákazníků.a.diskutuje.s.nimi.o.poža-
dovaném.stupni.automatizace..Kompetentní.
vedení.projektů,.kontrola.a.management.ri-
zik.zaručují.dosažení.cílů.projektu.z.hledis-
ka.termínů.i.vynaložených.investic..Ve.spo-
lečnosti.Endress+Hauser.mají.zákazníci.spo-
lehlivého,. férového. a. nezávislého. partnera.
s. „pečovatelskou. mentalitou“,. pro. kterého.
je. klíčovým. prvkem. spolupráce. na. úspě-
chu.projektu.

Dipl.-Ing. Wolfgang Höferlin,
Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. KG

Proces.nákupu. automatizačního. zařízení.
může. být. někdy. poměrně. hladký,. jindy. ale.
velmi.dlouhý.a.obtížný..V.následujících.od-
stavcích. je.uveden.seznam.deseti.nejčastěj-
ších.chyb,.se.kterými.se.lze.setkat.při.náku-
pu.automatizační.techniky,.se.stručnými.ko-
mentáři..Seznam.a.komentáře.jsou.sestaveny.
s.použitím.poznatků.shromážděných.mnoha.
jednotlivci.se.zkušenostmi.s.nákupem.či.pro-
dejem.automatizační.techniky.

1. Chybějící specifikace požadavků 
na automatizační zařízení

Nespecifikuje-li.kupující.předem.své.před-
stavy.a.očekávání,.co.se.týče.výkonnosti,.es-
tetických.hledisek.a.preferovaného.hardwa-
ru.automatizačního.systému,.bude.výsledkem.
zmatek,. nedorozumění. a. následně. konflikt..
Jsou-li. kupujícím. podrobně. specifikovány.
požadavky,. je. projektant. automatizačního.

Deset nejčastějších chyb při nákupu 
automatizační techniky

systému.nucen.přezkoumat.všechny.aspekty.
daného.projektu..A.přestože.na.jedné.straně.
máte.zájem.na.tom,.aby.dodavatel.řešil.vaši.
automatizační. úlohu. kreativně,. musí. vám.
současně.být.naprosto.jasné,.co.od.výsledku.
jeho.práce.očekáváte..Jednoduchá.specifika-
ce.cílů.automatizačního.projektu.může.obsa-
hovat.např..tyto.údaje:
–. očekávané. výkonové. charakteristiky. (tj..

doba. trvání. cyklu,.výtěžnost,.dostupnost.
stroje.nebo.systému,.požadavky.na.kvalitu.
či.jiné.cíle.kritické.z.hlediska.výkonnosti),

–. seznam. preferovaných. technických. pro-
středků.(programovatelné.automaty,.ven-
tily,.roboty.atd.:.dáváte-li.přednost.kompo-
nentám.určitých.značek,.je.důležité.o.tom.
co.nejdříve.informovat.integrátora.vašeho.
automatizačního.systému),

–. konstrukční.požadavky.(např..na.bezpeč-
nost,.provedení.elektroinstalace.a.potrub-
ních.rozvodů,.na.ergonomii.a.také.upozor-

nění.na.různé.překážky.v.závodě,.omeze-
nou.podlahovou.plochu.atd.),

–. informace. o. vyráběném. produktu. (např..
obrázky,.informace.o.současném.způsobu.
výroby.či.jakékoliv.jiné.důležité.vlastnos-
ti.konečného.výrobku),

–. kritéria.přijetí.(tj..čím.hodláte.podmiňovat.
převzetí.dodávky.stroje.nebo.systému).

2. Opomenutí návštěvy případných 
integrátorů automatizačního systému 
před zahájením nabídkového řízení

Často.se.poptávky.na.automatizační.sys-
tém. rozesílají. jednotlivým. integrátorům. při.
jen.zcela.minimální.povědomosti.o.kvalitách.
těchto. firem..Výsledky. návštěvy. jednoho. či.
několika.potenciálních.dodavatelů.v.rané.fázi.
procesu.nákupu.vám.umožní.snáze.posoudit.
proveditelnost.a.životaschopnost.nabízeného.
řešení. i. schopnosti. vašeho. potenciální. part-
nera..Protože.jste.při.ní.zhlédli.případné.bu-
doucí.zařízení,.umožní.vám.taková.návštěva.
mnohem.snáze.proniknout.do.detailů.násled-
né.nabídky.a.také.si.mnohem.jasněji.uvědo-
mit.celkový.rozsah.práce,.kterou.bude.při.re-
alizaci.vaší.zakázky.třeba.vynaložit..Výsled-
kem.pro.vás.bude.větší.vypovídací.schopnost.
obdržených.cenových.nabídek.a.možnost.sná-
ze.je.porovnat.

Ambicí každého projektu automatizačního zařízení je hospodárně a včas poskytnout 
a dále trvale plnit požadované automatizační funkce. Ne vždy se toto zdaří. O tom, že 
jde o téma velmi často diskutované mezi uživateli i dodavateli automatizační techniky, 
svědčí skutečnost, že mezi deseti nejčtenějšími články publikovanými na významném 
portálu Automation.com v roce 2009 je i příspěvek M. Colemana z firmy Bosch Rexro-
th s názvem The 10 most common mistakes made when purchasing automation. Čte-
nářům časopisu Automa tento příspěvek přinášíme po částečné úpravě v české verzi.




