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Možnost vytvořit systém s kompletně re-
dundantní architekturou. 

– Otevřená architektura redukuje náklady ži-
votního cyklu. Jednoduchá integrace sys-
témů třetích stran díky podpoře průmyslo-
vých standardů pro komunikaci po kabelu 
i bezdrátově.

–  Automatická diagnostika a možnosti ma-
nipulace s hardwarem během provozu (hot 
swap) redukují prostoje i náklady na údrž-
bu a prodlužují dobu provozu, a tedy zvy-
šují produktivitu.

–  Kompletní nabídka typů vstupních a výstup-
ních karet včetně provedení Ex (do prostře-
dí s nebezpečím výbuchu) a SIL (pro bez-
pečnostní úlohy). Samozřejmostí je mož-
nost lokálních či vzdálených instalací.

–  Řízení všech možných procesních, energe-
tických a bezpečnostních úloh, od jednodu-
chých po komplexní, pro diskrétní, dávko-
vé i spojité řízení a od základních regulací 
až po pokročilé řízení a řízení s dynamic-
kou optimalizací.

System 800xA Batch Management

Pro konfigurování, plánování a řízení dáv-
kových operací je k dispozici výkonný aplikač-
ní software System 800xA Batch Management.

Flexibilní správa receptur

System 800xA využívá jednotný systém 
pro konfiguraci veškerého vybavení a zdrojů. 
Tím je zjednodušeno přidávání nebo „klonová-
ní“ výrobních jednotek. Receptury mohou být 
editovány on-line a nové jednotky mohou být 
využívány bez nutnosti modifikovat již existu-
jící receptury. Parametry, sekvence a přiřaze-

ní jednotlivých zdrojů a vybavení je tedy mož-
né modifikovat bez přerušení dávky. Všechny 
změny receptur jsou automaticky ukládány.

Eliminace nekonzistence
Některé procesy při zpracovávání dávky 

vyžadují v závislosti na podmínkách proce-
su, stavu prostředí nebo na množství surovi-
ny operátorovy manuální úpravy parametrů. 
800xA Batch Management usnadňuje defino-
vání takových parametrů receptur, a tím za-
jišťuje nepřetržitost procesu bez zásahu ope-
rátora.

Redukce zbytkového materiálu

V některých případech musí operátor au-
tomatické řízení zpracování dávky podle re-
ceptury přerušit a dokončit je manuálně. 
800xA Batch Management nabízí nástroje 
pro takové zásahy, včetně možnosti přesmě-
rovat dávku na jinou jednotku.

Regulatorní požadavky

System 800xA poskytuje potřebné nástro-
je k dosažení zákonem nařízené shody pro 
výrobní procesy podléhající regulaci orgá-
nů, jako jsou FDA, MHRA a TGA. Nedílnou 
součástí všech operací a aplikací je zabezpe-
čení, prověřovací záznam, změnový manage-
ment, elektronický podpis, automatické re-
portování, archivování a obnovy.

PAT – Process Analytical Technology

Industrial IT Extended PAT (xPAT) je 
systém, který může být v rámci automati-
zace procesní výroby integrován v 800xA 

nebo může být použit samostatně. Tento sys-
tém využívá analyzátory v řízeném procesu 
ke sběru dat, k jejich zpracování a k monito-
rování procesu. Data jsou ukládána, archivo-
vána, exportována a zobrazována. Tato data 
pomáhají určovat specifické události, ana-
lyzovat proces, stanovovat optimální na-
stavení řídicího systému a přímo řídit celý 
proces. Systém xPAT v rámci 800xA využí-
vá nástroje Batch Management, Informati-
on Management, Asset Optimization, Plant 
Explorer atd.

Podpora obchodních a podnikových 
systémů

Pro distribuci výrobních požadavků  pou-
žívají výrobní podniky systémy ERP, systé-
my řízení dodavatelského řetězce nebo sys-
témy pro optimalizaci rozvrhování výroby. 
800xA Batch Management obsahuje webo-
vé rozhraní pro obousměrnou komunikaci dat 
mezi ním a těmito systémy.

Závěr

Podle zprávy ARC Advisory Group je 
ABB celosvětově vedoucí společností v po-
čtu instalovaných DCS. První pozici na trhu 
zaujímá ABB v průmyslových odvětvích 
těžby a zpracování ropy a zemního plynu, 
výroby celulózy a papíru, v cementářském 
průmyslu, sklářském průmyslu, v hornictví 
a kovozpracujícím průmyslu. Více informací 
o řídicích systémech ABB lze získat na ad-
rese: www.abb.cz/controlsystems.

Jiří Kula, 
ABB s. r. o.
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y   Jeden pracovní den 
na dobrovolnictví věnují  
zaměstnanci ABB

V letošním roce mají všichni zaměst-
nanci společnosti ABB možnost využít je-
den pracovní den na firemní dobrovolnictví 
a pomoci tím lidem s postižením, mladým 
lidem z dětských domovů nebo talentova-
ným studentům. ABB dlouhodobě pod-
poruje neziskové organizace, které svým 
klientům umožňují překonat bariéry a do-
sáhnout mnohdy náročných cílů. V rámci 
firemního dobrovolnictví se mohou na této 
podpoře podílet i zaměstnanci, a to svou 
účastí na některé z akcí, které probíhají bě-
hem celého roku v různých lokalitách ABB 
Česká republika. Lidem s mentálním po-
stižením mohou zaměstnanci ABB umož-
nit zařadit se do společnosti tím, že pro 
ně pomohou zorganizovat akce se zamě-
řením na práci, sport či koníčky. Mladým 
lidem mohou pomoci začít samostatný ži-

vot po odchodu z dětského domova tím, že 
pro ně uspořádají pracovní pohovory nane-
čisto. Zaměstnanci se mohou rovněž zapo-
jit do výukových lyžařských kurzů pro lidi 
s tělesným postižením. Dále mohou přispět 
k tomu, aby lidé se zdravotním postižením 
mohli běžně žít, a to tak, že budou asis tovat 
při noční šifrovací hře pro vozíčkáře nebo 
se zúčastní pikniku osob s různým handica-
pem. Středoškolské mládeži mohou pomo-
ci uspět v mezinárodní studentské soutěži 
tím, že se stanou členy hodnotitelských ko-
misí soutěže vědeckých a technických pro-
jektů Expo Science AMAVET. Dotazy k této 
akci mohou zájemci směrovat na Magdalénu  
Steinerovou, CSR manažerku ABB, magda-
lena.steinerova@cz.abb.com. (ed)

  Copa-Data slaví 25. výročí 
založení firmy

Thomas Punzenberger začal software 
zenon vyvíjet v roce 1987. Jeho cílem bylo 

uvést na trh vizualizační software s funkce-
mi pro zlepšení efektivnosti, které postrá-
dal v tehdejších systémech SCADA. Zalo-
žil firmu Ing. Punzenberger GmbH a první 
verzi programu zenon uvedl na trh v roce 
1991. Thomas Punzenberger vzpomíná na 
začátky firmy takto: „Byl jsem přesvědčen, 
že software bude hrát ve výrobním prostředí 
a energetice stále větší roli. Je klíčem k lep-
ší efektivnosti, optimálnímu využití zdrojů, 
bezpečným sítím a spolehlivým výrobním 
procesům. Mým cílem bylo vyvinout snad-
no konfigurovatelný nástroj, v němž si bu-
dou uživatelé schopni sami provádět změ-
ny.“ V současnosti se jeho firma jmenuje 
Copa-Data a má deset poboček. Spolupra-
cuje s distributory po celém světě a má zá-
kazníky ve více než 50 zemích. Pětadvace-
tileté výročí firma oslavila uvedením nové 
verze softwaru, zenon 7. Systémovým part-
nerem firmy Copa-Data v České republice 
je Prozesstechnik Kropf, spol. s r. o., která 
kromě podpory softwaru zenon pořádá od-
borné kurzy pro zákazníky.                (ev)


