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veletrhy a konference

Mezinárodního veletrhu techniky pro výro-
bu elektronických komponent a systémů Pro-
ductronica, který se konal 15. až 18. listopa-
du 2011 v Mnichově, se zúčastnila také spo-
lečnost ASM Assembly Systems GmbH & Co. 
KG – poprvé po odchodu ze společnosti Sie-
mens a akvizici koncernem ASM Group pod 
novým názvem. Stánek s názvem SIPLACE 
Challenge Arena (obr. 1) zaznamenal velký 

zájem návštěvníků. Společnost zde na živých 
ukázkách a videospotech prezentovala, jak se 
dokáže vypořádat s požadavky svých zákaz-
níků, zejména při uvádění nových výrobků na 
trh a při změnách jejich konstrukce, technolo-
gických postupů a objemu výroby. ASM nabízí 
těmto zákazníkům vysoce flexibilní osazova-
cí automaty Siplace SX doplněné softwarem 
Siplace Pro, Siplace Setup Center a Siplace 
Smart GUI. V centru zájmu byla nová zaří-
zení pro třídění LED podle jejich svítivosti, 
nová mobilní zařízení určená pro nanášení le-
pidla na desky plošných spojů Siplace Glue 
Feeder, která jako doplněk k osazovacímu 
stroji dokážou nahradit celou pracovní stani-

SIPLACE na veletrhu Productronica

ci určenou pro tuto výrobní operaci, a rovněž 
Siplace Smart Pin Support, tj. zařízení, které 
umisťuje na velké desky plošných spojů pod-
půrné sloupky. Nový software Siplace Ran-
dom Setup umožňuje na volné pozice osa-
zovacího automatu pře-
dem připravit zásobníky 
se součástkami, a výraz-
ně tak urychluje změny 
ve výrobě. Novinkou je 
také Siplace Performan-
ce Monitoring, nástroj, 
která sleduje průběh vý-
roby a počítá výkonnost-
ní ukazatele (KPI) nejen 
pro celý závod, ale i pro 
danou linku nebo osazo-
vací stroj. Údaje se zob-
razují na velkoplošných 
monitorech přímo v pro-
vozu, a obsluha má tudíž 
přehled o aktuálním sta-
vu výroby, jeho porovná-
ní s plánem, dosahované 
efektivitě, prostojích, po-
čtu neshodných výrobků a dalších důležitých 
ukazatelích (obr. 2). 

Mnozí návštěvníci také využili pozvání 
společnosti k exkurzi do výrobních prostor 
firmy v jejím závodě v Mnichově. 

Vývoj na trhu

Koncem roku 2011 zveřejnila společnost 
ASM Assembly Systems svůj odhad vývoje 
trhu s osazovacími linkami desek plošných 
spojů. Odhad vznikl na základě analýzy dat 
z mnoha externích zdrojů. Trh v této oblas-
ti techniky podle něj stabilně roste. V Číně 
sice v uplynulých čtyřech měsících výrazně 

poklesl počet nových objednávek, ale přes-
to Čína zůstává nejvýznamnějším odbytiš-
těm osazovacích strojů a linek. Hospodářská 
situace v Číně však vyžaduje zvýšenou po-
zornost. Pokles odbytu v Číně vyrovnal růst 

v jiných regionech, zejména v Severní i Jižní 
Americe (meziročně o 40 %). Evropský trh 
zůstává stabilní. Přechodný nárůst poptáv-
ky byl zaznamenán v Thajsku a okolních ze-
mích, kde jsou obnovovány výrobní závody 
zničené záplavami. Trh s osazovacími auto-
maty a linkami na výrobu elektroniky se po 
překotném růstu stabilizoval a v roce 2011 
celosvětově vzrostl přibližně o 20 %; stabil-
ní růst očekávají analytici společnosti ASM 
Assembly Systems, nenastanou-li neočekáva-
né události, i v nejbližším období.
[Tiskové zprávy ASM Assembly Systems, listopad 
a prosinec 2011.]
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Obr. 1. SIPLACE Challenge Arena, stánek spo-
lečnosti ASM Assembly Systems, na veletrhu 
Productronica 2011 

Obr. 2. Přehled o výrobě dané linky za směnu vytvořený v nástroji 
Siplace Performance Monitoring T
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y   Seminář o přenosu dat 
v průmyslových podmínkách

Společnost ControlTech uspořádala v lis-
topadu loňského roku semináře pod názvem 
Industrial Data Communication. Semináře se 
postupně uskutečnily ve třech městech ČR: 
v Karlových Varech, v Praze a v Olomouci, 
a byly na nich představeny systémy pro pře-
nos dat firem Rockwell Automation, Satel 
a Prosoft. Společnost Rockwell Automation 
dodává hardware pro ethernetové sítě založe-
ný na standardu EtherNet/IP. Nová řada ether-
netových přepínačů Stratix 8000 se šesti por-
ty (rozšiřitelné přidáním osmiportových mo-

dulů až na celkový počet 26 portů) lze snadno 
integrovat do podnikových sítí a spravovat 
prostřednictvím softwaru Cisco. 

Bezdrátovou techniku na semináři před-
stavila finská společnost Satel. Radiomode-
my této firmy se uplatňují v energetice, do-
pravě, zemědělství, ale také v závodních vo-
zech a při řízení sněžných děl v lyžařských 
střediscích. Na semináři byl uveden zajíma-
vý příklad použití raiomodemů Satelline. Pro 
Spolanu Neratovice byl navržen a dodán sys-
tém pro přenos dat, který dovoluje komuniko-
vat na velkou vzdálenost v krajině přes řeku 
a listnatý les.

Společnost Prosoft Technology na semi-
náři předvedla rádiové moduly RadioLinx 

pro bezdrátový přenos dat. Moduly Radi-
oLinx 802.11n s rychlostí přenosu dat až 
300 MB/s dovolují vytvářet virtuální sítě 
LAN. Pro budování vysokorychlostních 
bezdrátových komunikačních sítí byly na 
semináři představeny rádiové moduly Ra-
dioLinx Dual Industrial Hotspots™, obsa-
hující dva moduly. Inteligentní bezdráto-
vé ethernetové brány RadioLinx system 
a RadioLinx RLX-FH (frequency hop-
ping) využívají metodu frekvenčních pře-
skoků, které jsou spolehlivé i v zarušeném 
prostředí. Prezentace jsou k dispozici ke 
stažení na http://idc.controltech.cz, kde je 
také možné předběžně se přihlásit na dal-
ší ročník.                                          (ev)


