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Je to klasická situace, kterou strojní in-
ženýři zažívají neustále: odněkud ze světa 
zní volání o pomoc, protože ve výrobě vy-
padl stroj. A problémy se hned rozjíždějí – 
vy užití vzdáleného diagnostického systému 
není možné z důvodu nedostatečného přístu-
pu na dálku. S trochou štěstí dojede servis-
ní technik ke stroji se správným náhradním 
dílem. Obvykle však musí být chyba nejprve 
nalezena a zorganizována vhodná náhrada.

Kdyby nyní byl možný přístup ke stroji na 
dálku, mohl by začít servisní technik zpra-
covávat chybovou analýzu okamžitě. A díky 
moderní senzorové a řídicí technice ve stro-
jích lze problém obvykle snadno identifiko-
vat, aniž by servisní technik musel opustit 
svou kancelář. Servisní technik potom čas-
to může operátorovi stroje pomocí vzdálené 
diagnostiky poskytnout tipy, jak stroj opět 
samostatně spustit. Když ne, může servisní 
technik přicestovat už se správným náhrad-
ním dílem v brašně.

Méně stresu a cestování

„Přijdou-li servisní pracovníci díky vzdá-
lené diagnostice k zákazníkovi dobře při-
praveni, značně to minimalizuje stres. Proto 

Průmyslový internet věcí bez prázdných slov: 
připojeno tři sta tisíc strojů

mnoho z našich zákazníků používá vzdálenou 
údržbu svých strojů už jen z tohoto důvodu,“ 
vysvětluje Thierry Bieber, manažer průmyslo-
vého segmentu v HMS Industrial Networks.

Mnoho společností má navíc z důvodu pří-
lišného cestování potíže s udržením stálých 
nebo s náborem nových zaměstnanců. Zejmé-
na mladé pracovníky mnoho cestovních ak-
tivit, a tedy nedostatek rovnováhy mezi pra-
covním a soukromým životem, odrazuje při 
výběru zaměstnání.

 

Šetřit náklady a hledat nové zdroje příjmů

Čísla jasně ukazují, jak je přístup ke stro-
jům a systémům na dálku důležitý: podle 
chemického koncernu DuPont je 66 % roč-
ního čistého zisku vynakládáno na údržbu 
systémů a podle společnosti Shell Global 
Solutions se lze 63 % cest servisních tech-
niků vyhnout aplikacemi vzdálené údrž-
by. To má také pozitivní vliv na „uhlíkovou 
stopu“ výrobních firem. Podle HMS je za-
tím pouze méně než 10 % strojů vybaveno 
profesionálním rozhraním pro přístup na 
dálku. To už samo o sobě ukazuje poten-
ciál, jaký výrobci strojů mají. Kromě úspo-
ry nákladů a času potřebného na cestování 
umožňuje přístup ke strojům na dálku rov-
něž vytváření nových obchodních modelů. 
Výrobci strojů mohou svým zákazníkům 
nabídnout nejen aplikace a služby vzdále-
né údržby, ale též podporu při optimaliza-
ci operací udělením přístupu k datům stro-
je nebo poskytnout modely fakturace sou-
visející s výkonem.

Inteligentní portál pro vzdálenou údržbu

Co ale výrobci strojů potřebují, aby moh-
li svým zákazníkům po celém světě nabízet 
služby vzdálené údržby? Mnozí dodavate-
lé řešení pro vzdálenou údržbu slibují jed-
noduché připojení stroje ke cloudu. V praxi 
se však počítá mnoho jednotlivých drobnos-
tí, které vyžadují, aby měl poskytovatel slu-
žeb IIoT rozsáhlé zkušenosti z praxe. Začí-
ná to bezpočtem řídicích systémů, které se 

ve strojírenství po-
užívají. Zde je vy-
žadována komuni-
kační brána IIoT, 
která si snadno po-
radí s PLC, rozumí 
různým formátům 
dat a protokolům 
sběrnic a může in-
tegrovat různé dal-
ší signály senzorů. 
Kromě toho musí 
být v závislosti na 
dostupné infrastruk-
tuře zajištěn bez-

pečný přenos dat, ať už prostřednictvím prů-
myslového Ethernetu, WLAN, nebo mobilní 
komunikace.

Router Ewon Flexy 205 (obr. 1) od HMS 
je navržen přesně pro tento úkol. Integruje 
množství ovladačů PLC a komunikačních 
protokolů a má také vlastní klient a server 
OPC UA, což umožňuje standardizovanou 
komunikaci mezi různými zařízeními a kom-
ponentami. Jak ale může výrobce stroje zís-
kat přístup ke svým produktům na dálku, aby 
mohl realizovat vzdálenou údržbu? Právě 
k tomu nabízí HMS portál vzdálené údržby 
Talk2M (obr. 2). Ewon Flexy 205 navazuje 
spojení s Talk2M velmi snadno podle koncep-
tu plug-and-play (zapoj a spusť). Portál poté 
umožňuje ověřený přístup ke stroji prostřed-
nictvím VPN, ale zároveň vizualizaci klíčo-
vých výkonnostních parametrů stroje (KPI) 
pomocí několika kliknutí. Protože Talk2M 
může fungovat také jako middleware, lze ja-
kékoliv analytické služby běžných cloudo-
vých platforem připojit s použitím standar-
dizovaných rozhraní.

Praxe se počítá

Pro strojního inženýra stále vyvstává otáz-
ka: proč používat právě řešení HMS? Bran 
IIoT a zabezpečených cloudových služeb pře-
ce existuje mnoho. HMS může dokázat své 
kompetence v oboru působivým číslem: přes 

Bezproblémové připojení k síti, vzdálený přístup během několika sekund... Sliby ze 
záplavy „poskytovatelů IIoT“ nemají konce. Přesto je jen zlomek strojů propojených 
do sítě. To může být jinak, protože se správným partnerem pro IIoT lze nejen ho-
dit za hlavu často zmiňované obavy o bezpečnost, ale také otevřít nové zdroje pří-
jmů. A především: kdo může během implementace přijít s praktickými zkušenostmi  
s 300 000 zapojenými stroji?

Obr. 2. Schéma služby Talk2M 

Obr. 1. Komunikační router Ewon Flexy 205
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platformu Talk2M je již celosvětově propo-
jeno více než 300 000 strojů. HMS provozu-
je cloud od roku 2006 zatím ve 156 zemích. 
Celosvětově se používá více než 35 serverů 
pro plně redundantní infrastrukturu. Aby byl 
zajištěn bezpečný přístup ke strojům i v ze-
mích, jako jsou Rusko a Čína, provozuje i zde 
HMS vlastní servery Talk2M, které jsou při-
způsobeny místním podmínkám. Tyto prak-
tické zkušenosti spojené s kompletním servi-
sem pro implementaci IIoT z jednoho zdroje 
znamenají pro strojírenské firmy velkou při-
danou hodnotu, včetně úspory času a nákladů.

Harmonizovat vzdálený přístup

Když se výrobci strojů spoléhají na 
Talk2M jako na portál vzdálené údržby, je to 
výhodné rovněž pro operátora systému, pro-
tože Talk2M řeší za výrobní společnosti ješ-
tě úplně jiný problém. Ve výrobě se používá 
velké množství různých strojů od různých vý-
robců. Jestliže nyní každý výrobce strojů na-
bídne své vlastní služby IIoT, stane se správa 
přístupových práv pro provozovatele zařízení 
a jeho informatiky brzy složitou, nepřehled-
nou a obtížně ovladatelnou. Prostřednictvím 

Talk2M může operátor systému centrálně re-
gulovat přístupová práva pro vzdálený pří-
stup pro všechny výrobce strojů a poskyto-
vatele služeb.

Nižší náklady na služby, kratší doby ode-
zvy a méně prostojů ve výrobě jsou však stále 
jen částí výhod vzdáleného přístupu. Propo-
jením svých strojů prostřednictvím Talk2M 
může samotný provozovatel zařízení na ces-
tách nebo z domova sledovat, jak zatížená je 
jeho výroba a zda jsou problémy včas indi-
kovány a řešeny.

Christian Vilsbeck, A&D

V ústřední části prezentace a ve speciálně 
zaměřených místnostech představí společnost 
Panasonic kompletní škálu svých elektrome-
chanických komponent, automatizačních sys-
témů, pohonů a průmyslových robotů. Kromě 
toho zde budou k dispozici stroje na výrobu 
elektroniky a technika pro maloobchod, ve-
řejné prostory, mobilitu a běžný život. CXC 
je svět moderní techniky, platforma pro dia-
log a ideální místo pro konání tematických 
setkání, seminářů a školení. Výstavní pro-
gram bude průběžně aktualizován a je navr-
žen tak, aby zdůraznil rostoucí význam spo-
lečnosti Panasonic jako silného prostředníka 
pro špičková technická řešení v oblasti mo-
bility, obchodu a bydlení.

„Naším cílem je zintenzivnit dialog se zá-
kazníky, vývojáři, partnery a veřejností a tím 
dále rozšířit náš růst v Evropě,“ vysvětluje 
účel střediska Johannes Spatz, prezident spo-
lečnosti Panasonic Industry Europe. „Otevře-
ním Centra výměny zkušeností v Mnichově 
společnost Panasonic ukazuje synergii pro-
jektů orientovaných na zákazníky v celé ob-
lasti moderní techniky. Kombinujeme naše 

Panasonic otevírá Centrum technologií  
v Mnichově

mnohaleté znalosti v oboru, vývoj hardwaru 
i softwaru a schopnost nabízet společnostem 
na míru šitá a integrovaná řešení,“ dodává Hi-
royuki Nishiuma, generální ředitel Panasonic 
System Communication Europe. A Alexan-
der Schultz-Storz, vedoucí divize Cross-Va-
lue společnosti Panasonic Industry Europe, 

dále vysvětluje: „Celková prezentace v CXC 
– ať jsou to ostrůvky produktů, prezentač-
ní sály, centra aplikací, zóna spoluvytváře-
ní, místa setkávání i školicí místnosti – nám 

nyní umožní poskytovat na-
šim partnerům, univerzitám, 
začínajícím podnikům i dis-
tributorům informace, které 
posílí důvěru a v budoucnu 
ještě rozšíří vzájemnou spo-
lupráci.“

CXC (Customer Experi-
ence Center) se nachází na 
východě Mnichova v evrop-
ském ústředí Panasonic In-
dustry. Panasonic Industry 
Europe bude využívat roz-
sáhlé zázemí CXC pro akce 
veřejného dialogu místního, 
regionálního i mezinárodní-
ho charakteru, setkávání se 
zástupci univerzit, tematic-
ké workshopy, představení 

nových produktů a akce pro novináře. Dal-
ší informace o CXC zájemci najdou na htt-
ps://industry.panasonic.eu/panasonic-cam-
pus-munich.
[Tisková zpráva Panasonic Electric Works Europe 
AG, březen 2021.]

(ed)

Společnost Panasonic soustavně rozšiřuje své aktivity v Evropě. V areálu Panasonic v 
Mnichově se nyní chystá otevřít nové Centrum technologií (CXC – Customer Experience 
Center). Komplex budov má více než 6 000 m2 a nabízí otevřenou platformu pro zákazní-
ky, obchodní partnery, vývojáře, start-upy a univerzity pro získávání a výměnu informací.

Obr. 1. Aktuální pandemická opatření neumožňují návštěvníky 
uvítat v CXC v Mnichově osobně – alespoň virtuální prohlídka 
je k dispozici na https://bit.ly/3fSWWV7
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  OPC Day International 
2021 – poprvé pouze 
virtuálně

Sdružení OPC Foundation uspořádá ve 
dnech 8. až 10. června 2021 konferenci 
OPC Day International – poprvé výhrad-
ně virtuálně. Zájemci se mohou registrovat 

již nyní na https://opcfoundation.org/webi-
nars/. Dozvědí se o milnících, směrech vý-
voje a aktivitách pracovních skupin v OPC 
Foundation. Každý den je čeká dvouhodi-
nový blok přednášek a hodina vyhrazená 
otázkám a odpovědím. Akce se uskuteční 
ve dvou časových polohách: od 8 do 10 h 
a od 18 do 21 h našeho času (první blok je 

určen pro Evropu a Asii, druhý pro Ameri-
ku). První den bude věnován klíčovým pre-
zentacím (určeno hlavně pro vedoucí pra-
covníky a strategické vývojáře), druhý den 
technickým novinkám (zejména pro vývojá-
ře, integrátory a softwarové inženýry) a tře-
tí den případovým studiím (především pro 
koncové uživatele). (ed)


