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Koncem. března. se. v. Brně. koná. již..
23.. ročník. veletrhu.Amper..V. duchu. hes-
la.„kdo.není.na.Amperu,. jako.by.nebyl.ani.
v.oboru.automatizace“.je.opět.předpokládána.
rekordní.účast.vystavovatelů..Jedním.z.nováč-
ků.je.i.společnost.FOXON,.s..r..o.

Společnost.Foxon.příští. rok.oslaví.deset.
let.od.založení..I.to.je.jeden.z.důvodů,.proč.
se.rozhodla.představit.se.na.veletrhu.Amper..
Na.ploše.100.m2.přímo.u.hlavního.koridoru.
bude.prezentovat.své.produkty.a.služby,.které.
od.ní.odebírají.výrobní.závody,.výrobci.jed-
noúčelových.strojů,.integrátoři.systémů.a.pro-
gramátoři.PLC..Hlavní.činností.firmy.Foxon.
jsou.opravy.a.prodej. starších. i.nových.dílů.
průmyslové.automatizace,.obchodní.zastou-
pení.zahraničních.firem.z.oblasti.průmyslové.
automatizace,.diagnostika.průmyslových.ko-
munikačních.sítí.Profibus.a.Profinet.a.školení.

Součástí.stánku.bude.FOXkino,.ve.kterém.
se.budou.konat.přednášky.a.odborné.diskuse.

přibližující.činnost.firmy..Program.prezenta-
cí.bude.zveřejněn.v.průběhu.března.na.webo-
vých.stránkách.foxon.cz.

Profesionální opravy prvků průmyslové 
automatizace

Foxon.nabízí.opravy.starších.i.novějších.
dílů.průmyslové.automatizace..Věnuje.se.i.dí-
lům,.které.již.výrobci.nepodporují,.nezajišťu-
jí.náhradní.díly,.servis.apod..Specializuje.se.
na.opravy.dílů. společnosti.Siemens,.Bosch.
Rexroth.Indramat.a.dalších.známých.výrob-
ců..Opravuje.díly.Simatic.S5/S7,.Simodrive,.
Sinumerik,.Teleperm.a.Iskamatic,.tzn..zdro-
je,.I/O.karty,.CPU,.komunikační.karty,.prů-
myslové.klávesnice.a.monitory,.operátorské.
panely.(obr. 1),.měniče.frek.vence,.programo-
vací.počítače.PG.a.mnoho.dalších.zařízení.

Hlavním. opravárenským. centrem. firmy.
Foxon.je.společnost.UNIS.Group.z.Nizoze-
mí,.kterou.Foxon.jako.jediný.zastupuje.v.Čes-
ké.republice.a.na.Slovensku..Unis.Group.patří.
k.nejlépe.vybaveným.opravárenským.centrům.
průmyslové.automatizace.v.Evropě.(obr. 2)..
Ročně.opraví.přes.25.000.dílů,.má.certifikát.
jakosti.ISO.9001:2000.a.na.všechny.prove-
dené. opravy. dává. záruku. dvanáct. měsíců..

Společnost FOXON na veletrhu Amper 2015

Rozsáhlý. tým.odborníků.disponuje.bohatý-
mi.zkušenostmi,.sklady.náhradních.součástek.
a.testovacími.stolicemi.vlastní.výroby.i.ori-
ginály.od.výrobců.

Proces.opravy.je.následující:.nejdříve.se.
z.dílu.speciálním.mycím.procesem.odstraní.
nečistoty..Po.vysušení.se.zjistí.rozsah.poško-

zení.a.potřebné.komponenty.se.nahradí.no-
vými..Navíc.jsou.preventivně.vyměněny.čas-
to.poruchové.součástky..Opravené.díly.jsou.
důkladně. testovány,. pokud. možno. při. plné.
povolené. zátěži.. Například. výkonové. karty.
Siemens.Simodrive.611.se.nepřetržitě.testu-
jí.pod.zátěží.dva.až.tři.dny..Z.každé.opravy.
je.na.požádání.vyhotoven.protokol..Projde-li.
díl.úspěšně.celým.testem,.je.pečlivě.zabalen.
a.připraven.k.odeslání.

Ceny.oprav.jsou.pevně.dány,.na.poptávku.
tedy.Foxon.odpovídá.tentýž.den.nabídkou.na.
opravu.dílu..Kromě.oprav.nabízí.také.prodej.
nebo.výměnu.nefunkčního.(ale.opravitelné-
ho).dílu.za. funkční,. takže.zákazník.nemusí.
čekat.na.opravu..Často.poptávané.díly. jsou.
skladem.v.Liberci.a.v.Nizozemí,.lze.je.tedy.
dodat.do.druhého.dne.

Prodej průmyslových komponent

K.tomu,.aby.firma.Foxon.pokryla.poptáv-
ku.i.z.dalších.oborů.průmyslové.automatiza-
ce,.spolupracuje.s.mnoha.významnými.svě-
tovými. dodavateli,. které. v. České. republice.
zastupuje.

Vzdálená. správa. průmyslové. techniky.
sice. přináší. možnost. připojení,. diagnosti-
ky.a.okamžitého.řešení.poruch.na.konkrét-
ním.zařízení.v.podniku.kdykoliv.a.odkud-
koliv.z.celého. světa..Průmyslové.modemy.
pro.vzdálenou.správu.PLC.od.belgické.spo-
lečnosti. eWON. navíc. umožňují. vizualizo-
vat.a.archivovat.data.ze.zařízení..V.loňském.
roce.do.sortimentu.přibyl.průmyslový.mo-
dulární.modem.eWON.Flexy,.který.lze.při-

způsobit.novým.požadavkům.pouhou.výmě-
nou.rozšiřující.karty.modemu,.bez.nutnos-
ti.měnit.celé.zařízení..Letošní.novinkou.je.
řada.modemů.eWON.Cosy.131.pro.vzdále-
ný.přístup.prostřednictvím.WiFi.nebo.GSM.

Průmyslové. sběrnice. Profibus,. Profinet.
a.CAN.jsou.určeny.pro.automatizaci.výrob-

ních.linek.a.řízení.výroby..Nizozemská.spo-
lečnost.Procentec.vyrábí.různé.komponenty.
pro.sestavení.sítí,.jejich.galvanicky.odděle-
ná.spojení,.zesílení.a.vyhlazení.signálu,.dia-
gnostiku.atd.. Jejich.nejznámějším.produk-
tem. je. diagnostický. tester. ProfiTrace2. pro.
analýzu.a.odstranění.chyb.v.sítích.Profibus..
V.závěru.loňského.roku.Procentec.předsta-
vil.novinku.–.multirepeater.ProfiSwitch.X5.
s.možností.individuálně.nastavit.rychlost.ko-
munikace.pro.každý.z.pěti.galvanicky.oddě-
lených.kanálů.

K.propojení.strojů.a.systémů.je.dále.vy-
užíván.průmyslový.Ethernet,.jehož.důležitým.
prvkem.jsou.přepínače.(switch),.zabraňující.
kolizím.přenášených.dat..Společnost.Kyland.
se.specializuje.na.vývoj.průmyslových.pře-
pínačů.pro.drsné.prostředí..Ethernetové.pře-
pínače.Kyland.spolehlivě.fungují.bez.ztráty.
paketů.v.širokém.rozsahu.provozních.teplot.
i.při.silném.elektromagnetickém.rušení,.tak-
že.jsou.vhodné.pro.použití.v.průmyslu,.do-
pravě. a. energetických. rozvodných. sousta-
vách..Většina.jich.splňuje.požadavky.normy.
IEC.61850,.která.určuje.pravidla.pro.komu-
nikaci.mezi.zařízeními.v.rozvodnách.a.také.
s.dalšími.členy.rozvodné.sítě.(elektrárnami,.
dispečinkem.atd.).

Sběr.dat.z.výrobních.linek.a.jejich.zpra-
cování. v. aplikacích. SCADA/HMI. zjedno-
dušuje.standardizovaný.komunikační.proto-
kol.OPC,.který.umožňuje.dodatečné.změny.
a. rozšiřování. systému.. Mezi. špičku. světo-
vých. výrobců. aplikací. OPC. patří. americ-
ká. společnost. Kepware. Technologies.. Je-
jím. nejvýznamnějším. produktem. je. OPC.

Obr. 1. Operátorské panely k opravě

Obr. 2. Opravárenská dílna UNIS Group v Nizozemí
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server. KEPServerEX. s. robustním. jádrem,.
do. kterého. se. instalují. ovladače. pro. různá.
PLC..V.současnosti.podporuje.stovky.dru-
hů.řídicích.systémů.(např..od.firem.Siemens,.
Rockwell.Automation,.Mitsubishi.Electric).
a. více. než. 300. komunikačních. protokolů.
(např..TCP/IP,.MPI,.RK512,.SNMP)..Další.
aplikace.OPC.od.společnosti.Kepware.po-
máhají.se.zpracováním.dat,.např..archivací.
do.databází.ODBC.nebo.Oracle,.redundan-
cí.komunikačních.kanálů,.spojením.různých.
OPC.serverů.do.jednoho,.sledováním.alarmů.
a.událostí.a.jinými.úlohami.

Společnost. Foxon. dále. nabízí. nepřeber-
né.množství.různých.adaptérů.pro.připojení.
PLC,.řídicích.systémů,.operátorských.pane-
lů.nebo.měničů. frekvence.Siemens,.Mitsu-
bishi,.Allen.Bradley,.Omron.atd..k.počítači.
prostřednictvím.Ethernetu,.WiFi,.USB.nebo.
RS-232.

Skladem.v.Liberci. jsou.cenově.výhodné.
náhrady.I/O.karet.Simatic.S7-200.a.S7-300.
a. průmyslových. zdrojů. vyráběných. společ-
ností.Softlink.

Pro. řídicí. systémy. a. operátorské. panely.
většiny.významných.výrobců.řídicích.systé-
mů.(Allen-Bradley,.Bosch.Rexroth,.GE.Fa-
nuc,.Mitsubishi,.Modicon,.Omron,.Siemens.
a.dalších).nabízí.Foxon.záložní.baterie.

Pro.náhradu.původních.monitorů.CRT.vět-
šiny.významných.výrobců.strojů.CNC.a.mo-
nitorů.jsou.k.dispozici.průmyslové.monitory.
TFT.německé.společnosti.Tsubis,.které.mají.
stejné.elektrické.i.mechanické.zapojení.

Diagnostika sítí Profibus, Profinet a CAN

Další. oblastí,. které. se. společnost. Foxon.
věnuje,. je. diagnostika. a. odstraňování. chyb.
z. průmyslových. komunikačních. sítí. Profi-
bus,.Profinet.nebo.CAN..Pomocí.analyzáto-
rů. je.možné.odhalit.příčinu.většiny.problé-
mů.a.často.je.na.místě.odstranit..Výsledkem.
měření. je. detailní. protokol. v. českém. nebo.
anglickém. jazyce.. Měření. se. uplatní. nejen.
v.provozech,.kde.již.nastaly.problémy.s.vý-
padky.a.nestabilitou,.ale.i.při.testování.nově.
postavených.sítí.či.tehdy,.má-li.zákazník.zá-
jem.o.předcházení.problémům,. tzv..predik-
tivní.údržbu.

Školení zákazníků

Pro.zájemce.o.hlubší.znalosti.a.dovednos-
ti.týkající.se.průmyslové.automatizace.a.do-
dávaných.produktů.nabízí.firma.Foxon.různá.
školení,.která.se.konají.v.jejím.novém.školi-
cím.centru.v.Liberci..Po.dohodě.lze.školení.
poskytnout.přímo.u.zákazníka.

Školení. diagnostiky. průmyslových. sítí.
Profibus.je.zaměřeno.na.používání.diagnos-
tického.nástroje.a.testeru.ProfiTrace.od.spo-
lečnosti. Procentec.. Důležitou. součástí. jsou.
úlohy. z. praxe. se. simulacemi.poruch. a. dia-
gnostikou. testerem..Alternativou. je. školení.
využití. permanentní. diagnostiky. zařízením.
COMBricks..Podobné.je.školení.diagnostiky.
průmyslových.sítí.Profinet..Účastníci.těchto.
školení. jsou. připraveni. diagnostikovat. chy-
by.v.průmyslových.sítích.Profibus.a.Profinet.

Školení. o. sběru. dat. do. OPC. serveru. se.
věnuje.získávání.dat.z.různých.PLC.do.OPC.
serveru,. připojení. PC. k. PLC. pomocí. pře-
vodníků,. konfiguraci. po.užitého. hardwaru.
a.softwaru.a.archivaci.dat.do.nejčastěji.pou-
žívaných.databází..Vše.je.doplněno.ukázka-
mi.z.praxe.

Školení.vzdálené.správy.PLC.pomocí.mo-
demů.eWON.je.určeno.pro.zájemce.o.vzdále-
nou.správu.řídicích.systémů.prostřednictvím.

internetu.. Na. množ-
ství. příkladů. z. praxe.
je.předvedena.konfigu-
race. i. po.užití. modemů.
eWON. a. souvisejících.
služeb. (vzdálená. sprá-
va.pomocí.Talk2M,.vi-
zualizace.pomocí.View-
ON).

Poslední. skupinou.
školení. jsou. školení.
pro. údržbáře,. elektri-
káře.a.zájemce.o.zákla-
dy.práce.s.PLC.řady.Si-
matic.S7.od.firmy.Sie-
mens.. Součástí. školení.
je. předvedení. vybra-

ných.systémů,.softwaru.potřebného.pro.při-
pojení. a. diagnostiku. a. adaptérů. vhodných.
pro.spojení.mezi.PC.a.PLC..Podle.typu.PLC.
jsou.školení.PLC S7-200 (školí.se.v.progra-
mu.MicroWIN),.Step7 Basic pro S7-300/400.
(v.programu.Step.7.V5.5).a.TIA Portal Basic 
pro S7-1200.(v.programu.Step.7.V13).

Doplňkové.školení.Záloha a obnova dat 
systémů Simatic.si.klade.za.cíl.poučit.poslu-
chače.o.potřebném.softwarovém.a.hardwa-
rovém.vybavení. pro.připojení. a. zálohování.
dat.ze.zařízení.Simatic.S5,.S7.a.panelů.HMI.
firmy.Siemens.

Foxon.navíc.nabízí.školení.„na.míru“,.slo-
žená.z.uvedených.školení.a.zkombinovaných.
podle.potřeb.a.požadavků.zákazníka.

Podrobné. informace,. konkrétní. termíny.
a. možnost. rezervace. účasti. na. školení. jsou.
k.dispozici.na.webové.stránce.www.foxon.cz/.
/terminy-skoleni.

(FOXON s. r. o.)

Obr. 3. Školení práce s PLC Simatic
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