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průmyslová informatika

Aplikace Fleet Manager for Machine 
Tools velmi jednoduše podporuje rozhraní 
mezi řídicím systémem Sinumerik 840D sl 
a MindSphere (plánována je rovněž podpora 
dalších řídicích systémů Siemens a systémů 
od třetích stran). Jakmile je obráběcí centrum 
propojeno, umožní aplikace získávat, analy-
zovat a vizualizovat relevantní data týkající 
se zařízení a tím získat přehled o aktuálním 
stavu výroby i o vývoji v průběhu času. Vý-
sledkem je možnost omezit prostoje, optima-
lizovat procesy obsluhy a údržby a zvýšit pro-
duktivitu zařízení.

Fleet Manager for Machine Tools je apli-
kace MindApp, která byla vyvinuta speciálně 
pro MindSphere, průmyslovou platformu IoT. 
Kromě aplikace MindApp nabízí Siemens vel-
ké množství prvků konektivity MindConnect. 
Výsledný otevřený systém dává průmyslovým 
podnikům příležitost maximálně využít digi-
tální služby Siemens, např. v oblastech pre-
diktivní údržby nebo správy dat o energetické 
náročnosti a optimalizaci využití zdrojů. Plat-
formu MindSphere mohou navíc využít výrob-
ci strojních zařízení i další firmy k vytvoření 
vlastních digitálních služeb a aplikací.

Fleet Manager for Machine Tools dovolu-
je provádět současně několik úkolů:
– vizualizovat a spravovat globálně alokova-

né soubory strojních zařízení,

Nová aplikace pro platformu MindSphere 
zvyšuje využitelnost obráběcích center

– kombinovat klíčové ukazatele strojních zaříze-
ní a vyvozovat z nich stabilní analytická data,

– vyvíjet vlastní nabídku digitálních služeb,
– okamžitě a snadno se propojit s platformou 

Sinumerik pro CNC stroje.

Fleet Manager for Machine Tools je jedna 
z prvních aplikací pro platformu MindSphe-
re. Další aplikace MindApps jsou plánovány. 
Siemens představil aplikaci Fleet Manager 
for Machine Tools na mezinárodním veletr-
hu obrábění kovů ABM, který se konal 13. až 
17. září 2016 ve Stuttgartu.

Další informace zájemci najdou na www.
siemens.com/machine-tool-analytics.

(Siemens)

Siemens nabízí novou aplikaci pro MindSphere, průmyslovou platformu internetu 
věcí (IoT) – Fleet Manager for Machine Tools (obr. 1). Pomocí této cloudové aplikace 
(MindApp) mohou být monitorována obráběcí centra ve velkých i malých výrobních 
provozech po celém světě. S minimem vynaloženého úsilí získají uživatelé přehled o vy-
užitelnosti a výkonu strojních zařízení a díky tomu mohou snížit náklady a zlepšit kvali-
tu obsluhy a údržby. Navíc mohou výrobci obráběcích center začít vyvíjet nové digitální 
služby založené např. na pronájmu kapacity strojů. 

Obr. 1. Siemens nabízí Fleet Manager for Machine Tools, novou aplikaci pro MindSphere, kterou 
mohou být celosvětově monitorována zařízení v malých i velkých výrobních provozech 
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y   Firmy ThyssenKrupp 
a Siemens rozšířily smlouvu 
o spolupráci

Firmy ThyssenKrupp Industrial Solutions 
a Siemens rozšířily svou smlouvu o spolu-
práci v oblasti dopravníkových systémů ur-
čených pro doly a těžbu surovin a prodlouži-
ly její platnost o další pět let.

Požadavky na dopravníkové systémy v do-
lech a těžebním průmyslu stále rostou, pro-
tože suroviny jsou dobývány ve stále odleh-
lejších a nehostinnějších oblastech, zpřísňují 
se pravidla související s ochranou životního 
prostředí a roste tlak na snižování spotřeby 

energie a růst efektivity. Vytěžené suroviny 
se mnohdy dopravují na značné vzdálenos-
ti. S tím vším se musí dodavatelé pro těžební 
průmysl, jako je např. ThyssenKrupp, umět 
vyrovnat. „Jedinou možností je společně s na-
šimi partnery optimalizovat pohony moder-
ních pásových dopravníků. Proto pokraču-
jeme v osvědčené a vyzkoušené spolupráci 
s firmou Siemens,“ řekl Jens Michael Weg-
mann, předseda představenstva divize Indus-
trial Solutions firmy ThyssenKrupp. 

Pro dopravníky v těžebním průmyslu jsou 
nezbytné odolné a spolehlivé pohony se snad-
nou údržbou. „Jsme potěšeni, že budeme 
moci firmě ThyssenKrupp i nadále dodá-
vat naše osvědčené přímé pohony doprav-

níků s moderními měniči Sinamics a odol-
né synchronní motory, které v posledních 
letech prodělaly velký technický rozvoj,“ 
řekl Jürgen Brandes, výkonný ředitel divi-
ze Siemens Process Industries and Drives. 
Siemens dodává speciálně pro dopravní-
ky v těžebním průmyslu motory o výkonu 
3 až 10 MW současně s příslušnými měniči. 

Obě společnosti spolupracují již mno-
ho let a mají za sebou množství úspěšných 
projektů. Jeden příklad za mnohé: společ-
nost Siemens dodala firmě ThyssenKrupp 
přímé pohony pro největší dopravníkový 
systém na světě, který je instalován v dole 
na měděnou rudu firmy SCC v Cuajone 
v Peru.  (Bk)


