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Společnost FOXON, s. r. o., se před půl 
rokem přestěhovala do nové budovy v České 
ulici v liberecké místní části Vesec. Od vět-
ších prostor očekává další rozvoj firmy, a tu-
díž i lepší naplnění potřeb jejích zákazníků.

Rozsáhlejší skladové prostory společnos-
ti Foxon umožňují mít k dispozici více pro-
duktů k okamžitému odběru. Snadnější pří-
stup pro nakládku i vykládku oceňují doprav-
ci i zákazníci, chtějí-li si zboží vyzvednout 
vlastními silami. Přilehlé 
parkoviště mohou využít 
návštěvy i účastníci školení.

Společnost rozšířila na-
bídku produktů o techniku 
pro bezdrátovou komuni-
kaci a zapojila se do „in-
ternetu věcí v průmyslové 
automatizaci“. Větší kance-
lářské prostory jí dovolily 
přijmout nové spolupracov-
níky – specialisty na nové 
obory.

Pro školení zákazníků jsou připrave-
ny dvě školicí místnosti s moderním vy-
bavením. Každá je určena pro osm osob, 
což umožňuje zajistit každému účastníko-
vi dostatečnou individuální péči. Školení 
probíhá formou powerpointové prezenta-
ce (obr. 1) a názorných ukázek živě zapo-
jených produktů (obr. 2). Přímo ve školicí 
místnosti je po celý den k dispozici občer-
stvení a v polední pauze je v jídelně po-
dáván oběd.

Akcí letošního roku je možnost absolvo-
vat v sudých měsících vybraná školení zdar-
ma (v lichých měsících se platí standardně 

Vítejte v nových školicích  
prostorech společnosti FOXON

podle ceníku) – viz tab. 1, v níž jsou termíny 
školení zdarma vyznačeny tučně.

Do programu byla zařazena tři nová ško-
lení:
– seminář Industry 4.0, internet věcí (IoT)  

a M2M – přednáší Ing. Jaromír Peterka,
– bezdrátová komunikace v průmyslu (WiFi, 

Bluetooth) – přednáší Ing. Marek Žanta,
– školení diagnostiky Simodrive 611 – před-

náší Jan Dudjak.

Ing. Jaromír Peterka si od založení firmy 
Foxon před deseti lety prošel všemi pracov-
ními pozicemi, takže dodnes ví, co i zdán-
livě nedůležité činnosti obnášejí. Práce je 
pro něho koníčkem a přesto, že je vzhledem 
k pestrosti a různorodosti velmi náročná, do-
dává mu motivaci a energii k realizaci no-
vých nápadů.

Jeho seminář účastníky seznámí s podsta-
tou projektu Industrie 4.0, internetu věcí (IoT) 
a komunikace M2M. S těmito pojmy se lidé 
setkávají stále častěji nejen v průmyslové au-
tomatizaci, ale i v každodenním životě. Udr-
žení konkurenceschopnosti podniku vyžaduje 

Tab. 1. Program školení na měsíce srpen až říjen 2015

Téma Cena (Kč) Termíny 
(tučně – zdarma)

Základní informace o Simatic S7-300 a programování ve 
Step7 Basic (dvoudenní)

11 900 4. 8., 8. 9., 13. 10.

Programování Simatic S7-1200, TIA Portal Basic 
(dvoudenní)

8 900 25. 8., 29. 9. 

Systém Logo! 3 900 11. 8., 15. 9. 
Záloha a obnova dat, správná instalace a výměna dílů 
pro systémy Simatic

5 900 12. 8., 16. 9. 

Diagnostika Simodrive 611 4 500 14. 9., 8. 10.
Vzdálená správa PLC prostřednictvím modemů eWON 28. 8., 2. 10. 
Základní informace o komunikačním systému Profibus, 
permanentní diagnostika pomocí produktů COMbricks

9 000 17. 9. 

Základní informace o komunikačním systému Profinet, 
diagnostika kabeláže a komunikace

9 000 6. 8., 18. 9., 16. 10. 

Bezdrátová komunikace v průmyslu (WiFi, Bluetooth) 3 900 19. 8., 24. 9., 29. 10.
Průmyslová komunikace OPC, sběr dat z PLC do MES 
nebo ERP, archivace do databáze a souborů

27. 8., 1. 10.

Seminář Industrie 4.0, internet věcí (IoT) a M2M neuvedeno 21. 8., 25. 9., 30. 10. 
Školení „na míru“ – sestavte si vlastní program neuvedeno 21. 9. 
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Obr. 1. Pohled do školicí místnosti
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soustředit se na novinky v oblastech komuni-
kace mezi lidmi a inteligentními stroji, sdíle-
ní dat pomocí cloudových úložišť, prediktiv-
ní údržby atd. Seminář posluchače seznámí 
s celkovým rozsahem uvedených platforem, 
jejich využitím v praxi 
a prvními referenčními 
projekty.

Ing. Marek Žanta na-
stoupil do firmy Foxon 
letos březnu jako pro-
duktový manažer a od 
nástupu se naplno věnuje 
technice pro bezdrátové 
komunikace v průmyslo-
vém prostředí. Navíc se 
také zabývá využitím ko-
munikačních prostředků 
M2M (bezdrátová i ka-
belová komunikace mezi 
stroji navzájem a obslu-
hou) a IoT (internetu věcí). Přístroje s bezdrá-
tovou komunikací, ať jsou to mobilní telefony 
nebo zařízení s WiFi, Bluetoothem a dalšími 
protokoly, člověk využívá denně – usnadňu-
jí a zpříjemňují mu život. Proč tedy podobné 
metody komunikace nevyužít v průmyslovém 
prostředí pro vzdálenou správu zařízení? Ov-
šem právě časté použití sítí WiFi v průmyslu 
může způsobovat nemalé potíže, není-li pro-

Obr. 2. Školení zahrnují praktické ukázky produktů a jejich využití 
pro průmyslové prostředí

jekt zavedení bezdrátové sítě do průmyslo-
vého prostředí správně navržen a zpracován. 
Školení bezdrátové komunikace v průmyslu 
(WiFi, Bluetooth) odpovídá na otázky, co je 
třeba vědět před vytvořením projektu bezdrá-

tové sítě a na co dát pozor při instalaci WiFi 
do provozu. Účastníci se dozvědí mnoho in-
formací o jednotlivých frekvenčních pásmech 
a kanálech WiFi. Ukázky z praxe jim přiblí-
ží možnosti využití bezdrátových přenosů dat 
v průmyslových sítích a diagnostiku sítí WiFi. 
V praxi bude znázorněn také vliv rušení na 
chod bezdrátových komunikačních modulů. 
Účastníci se seznámí s konkrétními produk-

ty a řešeními bezdrátové komunikace, které 
nabízí firma Foxon.

Jan Dudjak je nový externí spolupracov-
ník firmy Foxon z Ústeckého kraje. Celý 
svůj profesní život se zabývá elektrotechni-
kou a od roku 2006 se věnuje opravám a dia-
gnostice řídicích systémů CNC. Své bohaté 
zkušenosti předává srozumitelnou formou, ve 
které nechybí smysl pro humor.

Systém Simodrive 611 je použit k napá-
jení a řízení pohonů na mnoha strojích s ří-
zením CNC a výrobních linkách. Jeho bez-
poruchovost je pro správnou funkci stroje 
nebo linky nejdůležitější. Jednotlivé jeho 
součásti však podléhají stáří a vlivům ne-
příznivých podmínek provozu, proto vyža-
dují pravidelnou prediktivní údržbu. Cílem 
školení je seznámit účastníky s jednotlivý-
mi komponentami a jejich funkcí v sestavě 
Simodrive 611. Praktické ukázky ozřejmí, 
jak diagnostikovat poruchu v podmínkách 
provozu a jak určit vadný díl. Školení je ur-
čeno pro pracovníky elektroúdržby a další 
osoby, které mají zodpovědnost za plynulý 
chod výroby a jejichž úkolem je řešit pro-
blémy s funkčností pohonů řízených právě 
pomocí Simodrive 611.

Kontakty na firmu Foxon lze nalézt v in-
zerátu na předchozí straně.

(FOXON)
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y    Zlaté časy oboru strojového 
vidění v Evropě

Odvětví strojového vidění v Evropě pro-
lomilo v roce 2014 všechny rekordy. Potvr-
zují to výsledky průzkumu německé profesní 
organizace VDMA Machine Vision, kterého 
se zúčastnilo celkem175 evropských společ-
ností (115 z nich z Německa). Obrat v tomto 
sektoru v roce 2014 vzrostl o 16 % a v roce 
2015 je očekáván 11% růst.

Zdaleka největším trhem komponent 
a systémů strojového vidění je Německo s po-
dílem 34 % na celkovém obratu a s meziroč-
ním růstem o více než 12 %. Celých 37 % 
obratu evropských dodavatelů v tomto oboru 
tvořil v roce 2014 vývoz. Za současným ob-
rovským rozmachem stojí hlavně prodej do 
mimoevropských zemí. Z celkového obratu 
činí 14 % prodej do Severní Ameriky, kte-
rý oproti roku 2013 vzrostl o 21 %. Prodej 
do Asie tvoří 20 % veškerého obratu a me-
ziročně vzrostl o 19 %. Podle zemí byla tře-
tím největším trhem pro evropské společnosti 
v oboru strojového vidění Čína (7 % celkové-
ho obratu a vzrůst o 13 % oproti roku 2013).

Z hlediska odběratelů tvoří 76 % celkové-
ho obratu výrobní sektor, kam míří 20 % veš-
kerého prodeje (meziroční růst 16 %). Největ-
ším odběratelem evropských firem pro stro-
jové vidění byl v roce 2014 automobilový 

průmysl, který se na celkovém obratu podílí 
21 % s meziročním vzrůstem o 17 %. Násle-
dují další průmyslová odvětví s těmito podíly: 
elektronický sektor (14,6 %), potravinářský 
a nápojový průmysl (4,5 %) a odvětví zpra-
cování kovů (5,7 %).

Rozkvět v roce 2014 zaznamenal také ob-
rat v oboru strojového vidění pro nevýrobní 
oblasti s podílem 24 % veškerého prodeje a se 
vzrůstem obratu o 17 %. K tomuto rozmachu 
nejvíce přispěly obory logistika a třídění poš-
tovních zásilek.

Průzkum VDMA Machine Vision dále po-
rovnával, jak úspěšný je prodej celých systé-
mů strojového vidění v porovnání s prodejem 
jednotlivých komponent. Rychleji roste pro-
dej systémů (meziroční zvýšení o 19 %) než 
prodej komponent s růstem 14 %. Mezi kom-
ponentami je nejúspěšnější prodej kamer, kte-
rý vzrostl o 14,5 % a dosáhl rekordní úrovně 
přesahující 411 milionů eur. (ev)

  Veletrh FSDays 
a konference Bezpečná škola

Sedmý ročník veletrhu protipožární a za-
bezpečovací techniky, systémů a služeb Pra-
gue Fire & Security Days 2015 (FSDays 
2015) se bude konat 15. až 19. září 2015 
v PVA Expo Praha souběžně se stavebními 
veletrhy For Arch 2015. Veletrh představí za-

řízení a postupy pro protipožární ochranu, 
mechanické a elektronické zabezpečova-
cí systémy, kamerové systémy, prostředky 
určené k ostraze a ochraně objektů, systé-
my pro inteligentní budovy apod. Pro snad-
nou orientaci na výstavišti je veletrh rozčle-
něn na zónu FSDays Business (B2B), ur-
čenou pro výrobce, dovozce a distributory 
a orientující se na odborného návštěvníka 
(hala 2D). Ve druhé zóně veletrhu, FSDays 
Home (hala 5 A), budou vystavovány bez-
pečnostní systémy pro domácnosti, obytné 
domy a firmy.

Vzhledem k tomu, jak důležitá je v sou-
časnosti bezpečnost ve školách, rozhodla se 
společnost Mascotte, organizátor výstavy, 
označit ji za hlavní téma letošního ročníku. 
Tématu bezpečná škola se budou věnovat 
mnohé expozice vystavovatelů a také kon-
ference, která se uskuteční první den vele-
trhu FSDays, tedy 15. září. 2015 od 10:00 
do 16:00 v PVA Expo Praha v Letňanech. 
Konference Bezpečná škola seznámí ředite-
le škol, a především jejich zřizovatele s bez-
pečnostním standardem a zásadami ochra-
ny škol. Představí technická zařízení, která 
minimalizují neoprávněné přístupy do ško-
ly a přispívají k ochraně žáků, pedagogů 
i návštěvníků škol nejen před útoky tzv. ší-
lených střelců, ale i před nebezpečím požá-
ru, vandalismem a krádežemi. Další infor-
mace jsou na www.fsdays.cz. (ev)


