
Jedeme za vámi sdílet zkušenosti z průmyslové 
automatizace. Přijďte na workshopy plné tipů 
a praktických ukázek.

Základní cena při registraci 
na jeden vybraný workshop:

1. WORKSHOP
Sběr a monitoring průmyslových dat

2. WORKSHOP
Sítě PROFIBUS a PROFINET a jejich diagnostika

Výhodná cena při registraci 
na oba workshopy ve stejném městě:

Košice

5. 6. 2019 
a 6. 6. 2019

Workshopy proběhnou i v dalších městech: Pardubice, Ústí n. Labem, Liberec, Jihlava, 
Praha, Plzeň, Ostrava, Budapešť, Hluboká n. Vltavou, Luhačovice, Trenčín.

190 EUR 380 EUR      300 EUR



Více informací a registrace:
www.foxon.cz/skoleni/foxon-academy-tour

1. WORKSHOP – 5. 6. 2019, KOŠICE

Sběr a monitoring 
průmyslových dat

První setkání bude o průmyslových datech – jak je z PLC, rozvaděčů a dalších míst sbírat, 
jak je zpracovávat, vizualizovat a jak to vše může být užitečné výrobě a údržbě. Dojde na 
OPC komunikaci, bezdrátový monitoring i sběr ze vzdálených míst. A uvidíte, jak to vše 
funguje v jedné velké české firmě.

1) KEPServerEx aneb nebojte se sběru dat z PLC
 • Jak se přiblížit standardizaci ve sběru dat?
 • Chcete reporty a online data?
 • Proč KEPServerEX už dávno není jen pouhý OPC Server
 • Tipy a triky v KEPServerEX (praktické ukázky vlastností, o kterých možná ani nevíte)

2) FIOT Starter Kit - systém bezdrátového monitoringu
 • Bezdrátový monitoring technologií IQRF 868 MHz
 • Proč se pro FIOT Sensor rozhodla i ŠKODA AUTO a.s.?
 • Reálné příklady nasazení z praxe
 • Praktická ukázka bezdrátového sběru dat, archivace, mobilní a PC Dashboard vizualizace

3) Sběr dat ze vzdálených míst
 • Proč modemy eWON už dávno neslouží jen pro vzdálenou správu
 • Jak spolehlivě sbírat data ze vzdálených míst?
 • Staráte se o stroje po celém světě a chcete je napojit na vlastní dispečink?
 • Praktická ukázka sběru dat z PLC a přenosu dat do vzdálené databáze a vizualizace

4) Sběr dat v projektu FIOT ŠKODA AUTO
 • Jak řešíme sběr a zpracování dat v největším jednotném systému chytré údržby?
 • Ukázky obrazovek jako motivace pro vaše projekty z oblasti Condition monitoring

Workshopem vás provede:
Ing. Prokop Žižka
prokop.zizka@foxon.cz

Obchodní zastoupení:
Rastislav Rudavský
rastislav.rudavsky@foxon.cz



Více informací a registrace:
www.foxon.cz/skoleni/foxon-academy-tour

Povíme si, jak tyhle průmyslové sítě fungují, jaký je mezi nimi rozdíl, jak se o ně starat a co 
potřebujeme k jejich diagnostice. To vše vám pomůže předcházet nenadálým výpadkům 
komunikace, přerušení výroby a zbytečným nákladům za opravu.

1) Základy sítě PROFIBUS – 2 bloky
 PROFIBUS je stále ještě nejpoužívanější typ průmyslové sítě. Je často tak rozsáhlá, 
 že není snadné udržovat ji v chodu bez pravidelné diagnostiky. Naučte se to.

 Obsah:
 • jak funguje PROFIBUS,
 •  jak provádět diagnostiku kabeláže a komunikace sítí PROFIBUS DP/PA,
 •  jak používat špičkový analyzátor ProfiTrace 2 (od společnosti PROCENTEC),
 •  praktické ukázky funkce a diagnostiky sítí PROFIBUS.

2) Základy sítě PROFINET – 2 bloky
 Komunikace PROFINET postupně nahrazuje starší protokol PROFIBUS. I tady ale můžou  
 nastat podobné potíže a bude dobré, když se na ně dokážete předem připravit.

 Obsah:
 • jak funguje PROFINET,
 •  jak provádět diagnostiku kabeláže a komunikace sítí PROFINET,
 •  jaké používat diagnostické nástroje a co dokážou odhalit,
 •  v čem bývají nejčastěji problémy a jak je eliminovat.

2. WORKSHOP – 6. 6. 2019, KOŠICE

Sítě PROFIBUS a PROFINET 
a jejich diagnostika

Obchodní zastoupení:
Rastislav Rudavský
rastislav.rudavsky@foxon.cz

Workshopem vás provede:
Ing. Prokop Žižka
prokop.zizka@foxon.cz


