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řídicí technika

K oplachu displejů OLED 
a k odstranění nečistot z je-
jich povrchu není možné po-
užívat obvyklé organické che-
mikálie, protože by poškozova-
ly jejich struktury. Využívány 
jsou fyzikální vlastnosti hyd-
ronia (H3O+), které se vyrábí 
rozpouštěním vodíku ve vodě 
za přesně stanovených podmí-
nek. Pro jihokorejskou společ-
nost Samsung Electronics, di-
vizi výroby displejů Samsung 
Mobile Displays, vyvinula spo-
lečnost CSVG, a. s., z Olo-
mouce stroj právě na řízené 
rozpouštění vodíku ve vodě. 
Celý proces je řízen centrální jednotkou Te-
comat Foxtrot a ovládán dotykovým dis-
plejem ID-28. Pro rozšíření počtu vstupů 
a výstupů jsou použity jednotky OS-1401,  
IT-1604 a IB-1301, na které jsou připojeny 
bezpečnostní snímače, řídicí systém čerpa-
dla a ovládací systém ventilů. Programové 
vybavení, včetně grafického uživatelského 
rozhraní, bylo vytvořeno ve vývojovém sys-
tému Mosaic s využitím jeho nástroje Web 

Foxtrot řídí rozpouštění vodíku pro Samsung 
Mobile Displays

Maker (obr. 1). První prototyp byl v továrně 
Samsung instalován začátkem roku 2015. Po 
úspěšné kvalifikaci ve výrobě se počítá se sé-
riovou výrobou. Toto zařízení nemá na globál-
ním trhu výkonově srovnatelnou konkurenci.

Společnost CSVG z Olomouce se zabývá 
výrobou jednoúčelových strojů a zařízení pro 
polovodičový průmysl. Její zákazníci jsou po 
celém světě – zejména výrobci čipů pro spo-
třební elektroniku a výrobci displejů. U větši-

ny svých strojů firma využívá programovatel-
né automaty Tecomat. Jednodušší stroje řídí 
s PLC Tecomat Foxtrot, složitější stroje a vý-
robní linky s Tecomat TC700. Jako velkou vý-
hodu programátoři oceňují rychlou technickou 
podporu, školení v češtině, možnost správy 
PLC na dálku prostřednictvím internetu po-
mocí služby TecoRoute – např. aktualizaci uži-
vatelského programu nebo upgrade firmwaru.

Informace výrobce PLC Tecomat, firmy 
Teco, najdou čtenáři na www.tecomat.cz.

Ing. Jaromír Klaban, Teco

Obr. 1. Náhled obrazovky uživatelského rozhraní

Obr. 2. Pohled do rozváděče s centrální jed-
notkou Tecomat Foxtrot
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převezme Universal Robots

Teradyne, Inc. (NYSE:TER), a akcioná-
ři Universal Robots (UR) uzavřeli dohodu, 
podle které Teradyne převezme soukromou 
společnost Universal Robots, dánského prů-
kopníka v oblasti spolupracujících robotů, za 
285 milionů dolarů (přibližně 6,9 miliardy 
korun) v hotovosti. Dalších 65 milionů do-
larů (1,6 miliardy korun) bude akcionářům 
vyplaceno při splnění finančních cílů stano-
vených do roku 2018. Akvizice byla schvále-
na představenstvy obou firem a předpokládá 
se, že bude dokončena během druhého čtvrt-
letí roku 2015. Transakce podléhá obvyklým 
podmínkám a schválení regulačních úřadů.

Takzvaná kolaborativní robotika má na 
světovém trhu průmyslových robotů podíl 
přibližně 100 milionů dolarů a každoročně 
roste o více než 50 %. Universal Robots je 
s více než 4 000 prodanými jednotkami před-
ním dodavatelem spolupracujících robotů. 
V roce 2014 dosáhla společnost Universal 
Robots rekordního obratu. Oproti roku 2013 
její obrat vzrostl o 70 % a přesáhl částku 
38 milionů dolarů (přibližně 919 milionů ko-
run), zatímco zisk se více než zdvojnásobil.

Teradyne je přední dodavatel automatic-
kých zařízení určených ke zkoušení polo-
vodičů, bezdrátových produktů, datových 
úložišť a komplexních elektronických systé-
mů, které využívají koncoví uživatelé i zá-
kazníci z oblasti průmyslu a státní správy. 
V roce 2014 měla společnost Teradyne ob-
rat 1,65 miliardy dolarů a v současné době 
zaměstnává zhruba 3 800 lidí po celém svě-
tě. Akvizicí si Teradyne zajistí významnou 
pozici v růstovém oboru průmyslové auto-
matizace. Díky finanční síle a globálnímu 
působení umožní společnost Teradyne další 
rychlý růst Universal Robots. (ed)

 NI uspořádá virtuální summit 
na téma condition monitoring 
a prediktivní údržba

Společnost National Instruments uspořá-
dá virtuální summit na téma sledování stavu 
technických zařízení – condition monitoring 
a prediktivní údržba. Tento summit, který se 
bude konat od 6. do 10. července 2015, upo-
zorní na rostoucí rizika a náklady spojené 
s poruchami a neplánovanými výpadky vý-
roby a objasní, proč se stále více firem spo-

léhá na nepřetržitou prediktivní údržbu – jak 
dokáže zvýšit efektivitu práce zaměstnan-
ců, snížit množství odstávek a zkrátit jejich 
dobu. O své zkušenosti se s účastníky podělí 
odborníci z firem Areva, Laborelec, London 
Underground a Schaeffler Group a z vysoko-
školských pracovišť v Politecnico di Milano 
a na Západočeské univerzitě v Plzni.

Každá přednáška bude odvysílána dva-
krát a účastníci budou mít možnost diskuto-
vat on-line s odborníky z firmy National In-
struments, pokládat jim otázky a zapojovat 
se do diskuse. Po skončení celé akce budou 
jednotlivé přednášky k dispozici na vyžádá-
ní, ovšem už bez možnosti přímé interakce.

Na pořadu summitu jsou např. tato témata:
– jak zvyšovat návratnost investic a efekti-

vitu prostřednictvím rozumných investic 
do údržby,

– zkušenosti z diagnostiky zařízení v ener-
getice,

– využití prediktivní údržby v rozsáhlém 
systému pro dohled nad výrobními zaří-
zeními.
Kompletní program, anotace předná-

šek, představení přednášejících a registrace:  
uk.ni.com/condition-monitoring-summit.

(Bk)


