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podnikání

Soutěž o nejzajímavější projekt s využi-
tím systému SCADA/HMI Reliance organi-
zuje pardubická firma GEOVAP, spol. s r. o. 
(www.geovap.cz, www.reliance.cz). Po-
slední (pátý) ročník soutěže probíhal od 
1. března do 31. prosince 2014. Zúčastni-
lo se jej sedm integrátorů systémů, kteří 
přihlásili celkem devět velmi zajímavých 
instalací systému SCADA Reliance. Tři 
instalace byly realizovány v České repub-
lice, tři v Nizozemsku a zbylé tři ve Špa-
nělsku, Rusku a Pákistánu. Při hodnocení 
byla uplatňována následující kritéria: ob-
last zavedení, přínos pro koncového uži-
vatele, rozsah instalace (počet datových 
bodů, počet licencí), grafické provedení 
aplikace, obrazová dokumentace (sejmu-
té obrazovky, popř. fotografie z dispečin-
ku nebo místa použití), vazby na dosavad-
ní systémy u zákazníka (ERP, MES, ZIS 
atp.) a použití tenkých klientů. Letos po-
prvé se na závěrečném hodnocení podíle-
li i vybraní distributoři systému Reliance. 
Ti spolu s pracovníky Reliance Team hod-
notili přihlášené reference pomocí elektro-
nického formuláře. Vítězné projekty této 
soutěže jsou uvedeny v tab. 1.

Na dalších místech se umístily:  
– hotel International Brno: vizualizace a ří-

zení hotelu, autor: Petr Podmele, BUILD-
SYS, a. s.,

– rychlobruslařský stadion Adler Arena, 
Rusko: vizualizace a řízení systémů vy-
tápění, klimatizace a chlazení kluziš-
tě v Soči, autor: Rob Meester, Boukens 
Enkhuizen B. V.,  

– výrobní závod společnosti Legrand, Nizo-
zemsko: vizualizace a řízení stroje na výrobu 
kabelových nosných systémů, autor: Iwan 
van Hasselt, RTP Elektrotechniek B. V.,

– Rashid Textile Printing Industries, Pákis-
tán: vizualizace a řízení výrobních proce-
sů v závodě na zpracování tkanin, autor: 
Khalid Rafique, Alpha Engineering,

– Ústav jaderného výzkumu Řež: vizualiza-
ce a řízení experimentálního procesu ter-
mohydraulické smyčky Meliloo, autor:  
Ing. Miloslav Sirový, Elektroprojekce Si-
rový,

– serverovna v Seville, Španělsko: vizualiza-
ce a řízení systému vytápění, klimatizace  
a spotřeby energie, autor: Francisco López 
Romero, AcuyCom SL.
Reliance Team gratuluje výhercům a dě-

kuje všem zúčastněným. Popis vítězných re-
ferencí je umístěn na www.reliance.cz, ostatní 
tam budou uveřejňovány postupně.

   (ed)

Výsledky soutěže o nejzajímavější případ využití 
systému Reliance

Tab. 1. Vítězové soutěže o nejzajímavější případ využití systému Reliance

Místo Projekt Autor Odměna

1 vizualizace a řízení administrativní 
budovy Jindřišská 16 v Praze 

Petr Podmele, 
BUILDSYS, a. s.

licence Reliance Design 
Enterprise s neomezeným 
počtem datových bodů

2 vizualizace a řízení procesu 
biofermentace v závodu 
společnosti Orgaworld  
v Nizozemsku

Iwan van Hasselt, 
RTP Elektrotechniek 
B. V.

licence Reliance Design 
Enterprise pro 8 000 
datových bodů

3 vizualizace a řízení dozrávacích 
komor Van der Lem v Nizozemsku: 

Kevin Leeferink, De 
Laat Koudetechniek

licence Reliance Design 
Enterprise pro 5 000 
datových bodů

zpět čas na realizaci svých úžasných designů.

Stáhněte si naši bezplatnou neomezenou
sadu nástrojů k rychlému prototypování 
na designspark.com

Vraťte inovaci zpět do Vašich návrhů 

#RapidPrototyping

Naše nástroje jsou perfektní pro vývojáře produktů a elektronické inženýry, kteří díky nim získají 

prototypu – a to snadněji a rychleji, než kdy předtím.
Naše sada nástrojů a zdrojů byla vytvořena za účelem umožnit Vám inovovat od konceptu až 
k

 


