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Spojení nejlepšího ze dvou světů 

Lanovka je řízena dvěma PLC X20 in-
stalovanými v dolní a horní stanici lanovky. 
Operátorský panel s dotykovou obrazovkou 
usnadňuje ovládání (obr. 2). Měniče frek-
vence řídící pohony oběžných kol komuni-
kují prostřednictvím sběrnice Ethernet Po-
werlink (obr. 3).

Obecný vzestup využívání komunikační 
techniky v oblasti přepravy osob velmi uleh-

čuje správu, údržbu a diagnostiku systémů 
pro lanové dráhy na dálku. „Až do nedávna 
byla komunikační technika používaná v na-
šich lanových drahách velmi primitivní. Ob-
sluha lokální stanice mohla vidět, že někdo 
zastavil lanovku, ale neměla představu proč. 
Při mrazech, silném větru a počasí, které lze 
očekávat v 3 000 metrech, jsou sítě WLAN 
náchylné k selhání. To je důvod, proč využí-
váme svůj komunikační systém spojený pří-
mo se systémy B&R, který posílá signál nou-

zového zastavení přímo řídicímu systém da-
ného pohonu,“ dodává Püntener.

V roce 2006 SISAG vyvinul nový simu-
lační systém řízení s použitím B&R Visu-
al Components. Přechod na Visual Compo-
nents a PLC dále výrazně vylepšil komuni-
kaci. „Nyní máme nové spektrum možností 
řešení i v prostorech s hlubokým sněhem a tu-
hými mrazy,“ říká Püntener.

(B&R)

Před více než rokem se zákazníkům před-
stavil nový koncept zaměřený na zvýšení 
efektivity projektování EPLAN Experien-
ce, který se zaměřuje především na auto-
matizaci a optimalizaci projektových proce-
sů (viz článek v čísle 12 roč-
níku 2014 časopisu Automa, 
str. 24, http://automa.cz/res/
pdf/53245.pdf). Mnoho za-
jímavých zákaznických pro-
jektů potvrzuje, že se tento 
koncept úspěšně rozvíjí. Jed-
ním ze spokojených zákaz-
níků je rakouský koncern 
Wintersteiger, který je u nás 
širší veřejnosti znám přede-
vším jako výrobce strojů pro 
servis, seřizování a opravy 
lyží a snowboardů, ale půso-
bí také v oblastech zeměděl-
ské techniky, dřevoobrábě-
cích strojů, kovoobráběcích 
strojů a průmyslové automa-
tizace. „Zejména u projektů 
informačních systémů větší-
ho rozsahu platí, že je třeba 
mít stále na zřeteli všechny 
klíčové oblasti,“ říká Gottf-
ried Aschauer, vedoucí vý-
zkumu a vývoje této firmy. 
A právě tyto rozhodující oblasti, které je 
možné zavádět modulárně a napříč jednot-
livými oblastmi, Eplan velmi pečlivě pro-
pracoval. Spojují se zde např. témata jako IT 
infrastruktura, Metody projektování, Struk-
turování produktů nebo Normy a standardy  
(obr. 1).

EPLAN Experience – prvních 365 dnů

„Pomáháme společnostem dosáhnout lepší-
ho výsledku při využití stejných nebo i nižších 
zdrojů a výrazně urychlit vývoj produktů,“ vy-
světluje Haluk Menderes, jednatel společnosti 
Eplan. „Témata jako propojování, globalizace 

a integrace nezaměstnávají jen nás, ale i naše 
zákazníky,“ pokračuje. Poptávka po tématech, 
jako je standardizace, konfigurace a manage-
ment variant, je v současné době vysoká – 
klíčem v oblasti projektování je strukturová-
ní produktů. Jakmile je produkt strukturován, 
není nutné vždycky znovu vynalézat již obje-

vené, ale osvědčené produkty je možné vy-
užít opakovaně. Také Eplan vsadil při vývoji 
konceptu Experience na opakované používá-
ní. Znalosti a zkušenosti z praxe nashromáž-
děné za více než třicet let byly nyní v uce-
lené podobě předány zákazníkům po celém  
světě. 

Velký zájem o metodická školení

K nejdůležitějším oblastem nazvaným 
Normy a standardy a Metody projektová-

ní nabízí EPLAN metodická 
školení, která podnikům po-
máhají při plynulém zavádě-
ní a dodržování normy IEC 
81346 (Průmyslové systémy, 
instalace a zařízení a prů-
myslové produkty – Zásady 
strukturování a referenční 
označování – Část 2: Třídění 
předmětů a kódy tříd). Ohla-
sy na tato školení jsou vel-
mi pozitivní. Účastníci škole-
ní Eplan oceňují orientaci na 
praxi a správnou volbu témat 
– zejména intenzivní zaměře-
ní na aktuálně platné normy. 
A z těchto školení netěží jen 
zákazníci, ale také poskyto-
vatel řešení Eplan je velmi 
spokojen s dosavadními vý-
sledky. „Počet našich škole-
ní výrazně vzrostl a máme 
radost zejména z nárůstu po-
čtu účastníků metodických 
a rozšiřujících školení,“ sdě-

luje Menderes. 
Školení je možné absolvovat i v českém 

jazyce. Jejich aktuální přehled zájemci najdou 
na http://skoleni.eplan.cz/cz/prehled-skoleni/.

(EPLAN Software & Services)

Koncept EPLAN Experience byl mezinárodní odborné veřejnosti poprvé představen na 
veletrhu SPS IPC Drives v listopadu 2014. Osm vybraných klíčových oblastí od IT infra-
struktury až po integraci procesů projektování sleduje jediný cíl: podpořit zákazníka, 
aby projektoval efektivněji. Zkušenosti z prvního roku potvrzují úspěšný rozvoj tohoto 
konceptu. Společnosti si uvědomují význam optimalizace projektových procesů a v rám-
ci konceptu Experience a s pomocí zákaznické podpory EPLAN s ní aktivně začínají. 

Projektový 
management

Obr. 1. Všech osm vybraných klíčových oblastí EPLAN Experience sleduje 
jediný cíl: podpořit zákazníky v efektivnějším projektování
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