
Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0 



EPLAN je součástí mezinárodní skupiny 
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Friedhelm Loh Group 

 
Rittal – the system. 

Faster – better – everywhere. 

Celosvětový lídr rozváděčových skříní, 

klimatizační systémy, systémy rozvodu 

proudu, IT, software a služby.  

Stahlo – 

we supply steel fresh from the conveyor 

belt. 

Jeden z největších ocelářských závodů v 

Německu. 

LKH – 

we make more from plastic. 

Vývoj a výroba plastových komponent pro 

použití v oblasti elektrotechniky, 

automobilového průmyslu a dalších 

odvětvích průmyslu. 

EPLAN – 

efficient engineering. 

EPLAN Software & Service vyvíjí CAE 

řešení a poskytuje poradenství v oblasti 

optimalizace inženýrských procesů. 

Loh Services – 

intelligent services for a strong Group. 

Loh Services působí v rámci celé skupiny 

F.L.G a poskytuje služby v oblastech od 

řízení po IT. 

Kiesling – 

we automate the panel building. 

Kiesling Maschinentechnik je specialistou v 

oboru automatizace výroby rozváděčových 

skříní. 

Cideon – 

The Engineering Company. 

Autodesk Platinum Partner, odborník v 

oblasti rozvoje SAP rozhraní a úspěšný 

poskytovatel inženýrských služeb 



Platforma EPLAN 
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To pravé řešení pro efektivní inženýrské procesy 

Inženýrská řešení EPLAN 
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Celosvětová 

podpora 

 

Procesní konzultace 

 

Implementace 

 
Software pro 

projektování 
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Přehled průmyslové automatizace Industry 4.0 

 3 úrovně vize Industry 4.0  

  Vize k dosažení cíle je znázorněna v následujících 3 úrovních 
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Strategická úroveň 

Procesní úroveň 

Systémová úroveň 

 Nový eko-systém 

 Nový model prodeje 

 Inteligentní továrna 

 Optimalizace inženýrských 

procesů 

 Flexibilní a energeticky efektivní 

systém výroby 

 Nová sociální infrastruktura 

pracovišť 



Přehled průmyslové automatizace Industry 4.0 

 Jaké jsou největší výzvy? 
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Zdroj: Průzkumu pro doporučení ohledně provedení strategické iniciativy INDUSTRIE 4.0 (Industry 4,0 pracovní skupina 2013) 

          se především zúčastnily německé společnosti z oblasti strojírenského a zpracovatelského průmyslu. 

. 

Standardizace 

Procesy / organizace práce 

  Dostupnost výrobků 

  Nový obchodní model 

  Bezpečnost / ochrana know-how 

  Dostupnost odborníků 

  Výzkum 

Vzdělávání / školení 

  Právní podmínky N = 284 společností 

Zmiňovaný počet 



 Vertikální & horizontalní rámcová interoperabilita 

 
preplanning 

 
ELM 

3rd Party Tool 

 
FieldSys 
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Řešení Next Level for Industry 4.0 
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Proaktivní přístup k zapojení se do Industry 4.0 

 Technické inovace a řešení:   

 

 

 

Engineering Platform 

Preplanning 
Basic 

Design 

Detail 

Design 

Static 

Analysis 

Dynamic 

Simulation 

Filed I/O Filed Bus 

EPIS 

Data Portal Service 

Factory Backbone Network 

ERP 

MES 

 

Engineering Process 

 

 

 

 

 

 

Machining Data Generation 
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Smart Data Portal 

Interakce s ERP 

Interakce s MES 

Interakce s páteřní výrobní sítí 



10 

Proaktivní přístup k zapojení se do Industry 4.0 

 Návrh pro společnost SI&FA 

Prediktivní systém údržby na základě projektové dokumentace interaktivně 

spolupracující se simulacemi a MES 

 

 

 

Prediktivní údržba 

Klasifikace 
systému 

Model ideální 
činnosti 

Systém pro 
predikování chyb 

 
DB údržby 

Simulace 

Filtr & 
porovnání 

Sběr dat z  

monitorovaných prvků 

Reference 

Update 

 

Poplach 
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Proaktivní přístup k zapojení se do Industry 4.0 

 Návrh pro výrobce jednoúčelových strojů 

Inovace ověřených inženýrských návrhů založená na základě výměny projektových 

dat se simulačním nástrojem  

 

 

 

Data projektu 

Projekt 

Artikly 

Data zařízení a 

data napojení  

L
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) Logická data 

Artikly 

Projekční prostředí 
Automatizace inženýringu  

výpočtem navrhovaných dat 
 

Parametry 
artiklů 

Parametry 
zařízení & 
napojení 

Operační 
parametry 

Automatické kalkulace/simulace 

Výstupy a popis chování 

Technická 
kritéria 

Uživatelské  
rozhraní 
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Proaktivní přístup k zapojení se do Industry 4.0 

 Návrh pro hutní společnosti 

 Optimalní řízení zásob podle predikce výměny náhradních dílů 

 EPLAN je zdrojem dat celého výrobního procesu 

 

 

 

 

Údržba Proces A Inteligentní 
zařízení 

Kontrola a oprava 

Databáze Aktualizace 

Elektro 

projekt 

Záznamy 

údržby 

Analýza záznamů údržby 

       (Predikce výměny náhradních dílů) 

Dodavatel Část A-1 

Příprava a vyskladnění 

Automatická interakce  

se systémem dodavatelského 

řetězce 

Inteligentní 
zařízení Predikovaná 

objednávka 



Přehled průmyslové automatizace Industry 4.0 

 3 úrovně vize Industry 4.0  

  Vize k dosažení cíle je znázorněna v následujících 3 úrovních 
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Strategická úroveň 

Procesní úroveň 

Systémová úroveň 

 Nový eko-systém 

 Nový model prodeje 

 Inteligentní továrna 

 Optimalizace inženýrských 

procesů 

 Flexibilní a energeticky efektivní 

systém výroby 

 Nová sociální infrastruktura 

pracovišť 
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 „Těšíme se na naši  

budoucí spoluprácí!“ 


