
38 AUTOMA 1/2015

ko
m

p
on

en
ty

 p
ro

 k
om

un
ik

ač
ní

 s
ít

ě 
v 

au
to

m
at

iz
ac

i
téma

zadat IP adresu modemu a zobrazí se poža-
dovaná vizualizace.

Novinka roku 2015: 
modem Ewon Cosy 131

Na tento rok je ohlášeno uvedení nové 
řady modemů Ewon Cosy 131 na trh. Spo-
lečnost Ewon tuto řadu představila na pod-
zim 2014 na veletrhu SPS IPC Drives v No-
rimberku. Důvodem pro rozšíření řady Ewon 
Cosy byly požadavky na rozšíření možností 
konektivity a doplnění vlastností základních 
typů modemů při udržení nízké ceny. Nový 
modem Ewon Cosy 131 (obr. 5) bude nabí-
zen ve třech variantách – standardní s por-
ty LAN/WAN, dále s připojením WiFi nebo 
s modulem 3G pro připojení prostřednic-
tvím sítě mobilních telefonů. Navíc stan-
dardně obsahuje port USB pro připojení 
dalších zařízení a rozšiřující slot pro pamě-
ťové karty SD.

 

Příklad využití modemu Ewon v provozu

ExactCut s. r. o. se zabývá návrhem a vý-
robou automatizovaných pracovišť pro dě-
lení a následné zpracování obrobků z oceli 
a neželezných kovů. Jádrem jejího sortimen-
tu jsou vysoce výkonné automatické kotou-
čové pily na kov.

„Rychlý servisní zásah v případě poruchy, 
kdy jsme schopni se připojit ke stroji kdekoliv 
ve světě a diagnostikovat, případně odstranit 
poruchu na stroji, je jedna z nejdůležitějších 
konkurenčních výhod naší firmy. Tímto kro-
kem výrazně zkracujeme dobu výpadku stroje 
při servisním zásahu. K tomuto účelu použí-
váme průmyslový modem Ewon Cosy 141. Po 
přihlášení na účet Talk2M se připojíme pomocí 
zabezpečeného připojení VPN přímo na řídicí 
systém našeho stroje. Potom už jsme schopni 
upravovat program nebo diagnostikovat stav 
stroje,“ hodnotí použití modemu Cosy 141 
project manager společnosti ExactCut. „S prů-

myslovými modemy firmy Ewon máme dob-
ré zkušenosti, a na našich strojích je vzhledem 
k bezproblémovému chodu běžně využíváme.“

Závěr

Belgická společnost Ewon jako výrobce 
průmyslových modemů sleduje trendy a při-
náší inovace do oblasti komunikačních tech-
niky. V průběhu své existence představila ře-
šení snadno nastavitelného a dobře zabezpe-
čeného vzdáleného přístupu k průmyslovým 
zařízením, které dále rozšířila o možnost vi-
zualizace z mobilních tabletů a chytrých te-
lefonů. Její modemy Ewon Flexy je možné 
pružně přizpůsobovat novým požadavkům 
pouhou výměnou rozšiřující karty modemu, 
bez nutnosti měnit celé zařízení. Nyní při-
chází na trh nová řada modemů Ewon Cosy 
131, které jsou díky rozšířeným možnos-
tem připojení vhodné pro kaž dého uživatele.

(FOXON s. r. o.)

Tak ako každý rok, aj roku 2014 sa v ok-
tóbri konala na pôde Žilinskej univerzity ve-
decká konferencia Day of New Technologies 
(DoNT), deň nových technológií, zameraná na 
prvky automatickej identifikácie a ich apliká-
ciu do procesov. Aj tento ročník sa niesol v tra-
dičnom duchu a pokrýval tri základné staveb-
né kamene. Za prvé je to akademická oblasť so 
svojimi víziami a riešeniami a s prezentáciou 
výskumnej činnosti, druhá oblasť je zameraná 
na technologické novinky a riešenia a tretia ob-
lasť sú partneri z praxe, ktorí by akademické 
snahy a výsledky výskumu s podporou nových 
technológií mali transformovať do svojej praxe.

Svojou aktívnou účasťou konferenciu pod-
porili jej obvyklí partneri a spoluorganizáto-
ri – spoločnosti GS1 Slovakia a Kodys Slo-
vensko, so zaujímavými príspevkami z praxe. 
GS1 Slovakia začala spoluprácu s akademic-
kou oblasťou, ktorej výsledkom bola partici-
pácia zástupcov Fakulty prevádzky ekonomi-
ky dopravy a spojov Žilinskej univerzity na 
budovaní Laboratória automatickej identifi-
kácie tovaru a služieb už v roku 2008. Ďal-
ším konkrétnym výsledkom tejto spolupráce 
bol seminár DoNT 2009, ktorý fakulta orga-
nizovala opäť v spolupráci so združením GS1 
Slovakia a firmou Kodys Slovensko.

Prispievatelia z akademickej oblasti po-
chádzali z domácich a zahraničných univer-
zít, např. Pardubickej univerzity (Dopravnej 
fakulty J. Pernera), Vysokej školy báňskej – 
Technickej univerzity Ostrava a partnerské-
ho laboratória ILAB RFID, ČVUT Praha, 
Technickej univerzity Košice, Fakulty vý-
robných technológií v Prešove, University 

Deň nových technológií 2014
of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic 
Sciences a ďalších.

Nosné témy konferencie boli hlavne ob-
lasť aplikácie technológií automatickej iden-
tifikácie a technológie RFID s príspevkami 
ako Čipové meranie času, Využitie QR kódov 
v oblasti dopravných služieb, Využitie tech-
nológie RFID pri dynamicky sa pohybujúcich 
prepravných a manipulačných jednotkách, 
Near-Field Communication Technology for 
Informing Blind and Visually Impaired Per-
sons during movement Traffic Intersections, 
UHF RFID teplotní a vibrační senzor, T & T 
systém založený na mýtnej OBU rozšírenej 
o RFID a mnohé ďalšie.

Po jubilejnom, piatom ročníku v roku 
2014 stála pred organizátormi nemalá úlo-
ha: s úspechom prekročiť pomyselnú časovú 
hranicu a posunúť sa do ďalšieho obdobia. 
Na konferencii sa zúčastnilo približne 40 zá-
stupcom z rôznych oblastí výskumu a vývoja, 
marketingu, prevádzky a podobných oblastí. 
To, že sa garantom konferencie a vedeckému 
výboru podarilo správne stanoviť smerovanie 
a oblasti konferencie a organizačnému výbo-
ru zabezpečiť jej korektný a úspešný priebeh, 
svedčia aj výsledky pravidelnej ankety.

Čo je potešujúce, konferencie plní svoj 
účel – prenos poznatkov medzi univerzitou 
a praxou, o ktorom svedčia aj výsledky sledo-
vania záujmu o účasť, resp. motivácia účasti, 
zhruba rovnomerne rozdelené medzi:
– získanie kontaktov s možnými spolupra-

covníkmi alebo riešiteľmi (28 %),
– získanie informácií o nových technoló-

giách vo všeobecnosti (27 %),

– získanie informácií a poznatkov z oblasti 
automatickej identifikácie pre možnú im-
plementáciu v našej firme (21 %).
O tom, že konferencia je pozitívne hodno-

tená aj jej účastníkmi, vypovedajú aj výsled-
ky prieskumu, kde viac ako 60% spokojnosť 
(veľmi spokojný alebo spokojný) dosiahli 
všetky hodnotené ukazovatele – dostupnosť 
konferencie, kvalita prednášok a celkový sub-
jektívny dojem. Ostatné ukazovatele, ako je 
úroveň webové stránky a dostatok informá-
cií o konferencii v predstihu, sú pre organi-
zátorov podklady na zlepšenie v budúcnosti 
a ďalšie výzvy.

V rámci konferencie boli realizované aj 
sprievodné akcie – návšteva partnerského la-
boratória spoločnosti GS1 a návšteva labo-
ratórií na univerzite – Laboratória automa-
tickej identifikácie AIDCLab a Laboratória 
pre RFID techniku v dopravných systémoch 
v rámci Centra excelentnosti pre inteligent-
né dopravné systémy (CEII IDS), ktoré boli 
rovnako vysoko hodnotené (viac ako 80 %).

O prínosoch konferencie hovorí aj skutoč-
nosť, že takmer všetci účastníci majú záujem 
účastniť sa aj v ďalšom ročníku, z toho väčši-
na aktívne. Ďalší ročník sa bude konať na je-
seň 2015. Vďaka patrí aj mediálnym partne-
rom, časopisom ATP Journal, Automa, Sdělo-
vací technika; možno niektorý z príspevkov 
bude zverejnený aj na ich stránkach.
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