


ABB EVVN Přístrojové transformátory a senzory



1887 Založení závodu (Bartelmus & Donát)

1919 Výroba přístrojových transformátorů olejem izolovaných

1952  Výroba přístrojových transformátorů epoxidem izolovaných

1993  100 % vlastníkem se stalo ABB (Asea Brown Boveri Ltd.)

2001 Závod EVVN Brno se stal GFFF pro Přístrojové 
transformátory

2005 EVVN Brno je světově největším závodem na výrobu  

přístrojových transformátorů dle IEC 

2012 Otevření nové výrobní haly pro výrobky s aplikací pro VVN 

2013-14   Projekt rozšíření výrobních kapacit a modernizace

technologií, E-houses

2015 Otevření nové výrobní haly a nových modernizovaných linek

Milníky

Základní informace o závodě - Historie 

Milníky



• Výrobní plocha: 15,000 m²

• Počet zaměstnanců: více než 450 

• Doba výroby: 10 dní 

• Max. kapacita: 220, 000 ks/rok

• Vstupní materiál : více než 7, 000 

• Různorodost portfolia : 53 typů, 1, 193 podtypů ( více 
než 20,000 variant z každého základního typu)

• Průměrně 25 výrobních operací na 1 ks výrobku  

• 1 výrobní operace u různých typů trvá od 5 min. do 5 
hodin

Výroba v číslech

Základní informace o závodě

Výroba v číslech
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Prostor pro spolupráci mezi ABB, dodavateli a zákazníky



Zákazník

Dodavatel 
materiálu

Servis 
technologií

Charakteristika :

• Jeden společný datový prostor

• Komunikace v reálném čase

• Automatizované transakce z Web nebo  B2B

• Zprávy o řízení procesu / statusu

• Zprávy /hlášení

• Dokumenty 

ASCC v číslech  :

• SAP připojení přes EDI (Elektronická výměna dat)

• Implementace v roce 2008 

• 85 dodavatelů – 75 % z klíčových dodavatelů

• 30,000 položek objednávek za rok a více než 500M CZK

Prostor pro spolupráci mezi ABB a jeho dodavateli 



Jak ASCC funguje?



MES v číslech: 

• otevření:  prosinec 2012 

• 450 registrovaných pracovníků (380 dělníků, 70 
administrativních pracovníků)

• 330 hlavních výrobních zakázek/den

• 100 % výrobních zakázek monitorovaných přes 
MES

• Online napojení na dynamické plánování 
výrobních linek

• Průměrně 20 x za den přeplánování optimální 
cesty výrobku

• Optimalizovaný přenos dat cca 120MB/den

Charakteristika:

 Sledování výroby, trasování výrobku/zakázky

 Sledování produktivity a efektivnosti

 Podpora plánování, zdroj informací pro 
aktualizaci plánu

 Technická dokumentace, online přístup k 
hlavní dokumentaci výrobku

 Online změnové řízení

 Reporty potřeby materiálu

 Sledování toku materiálu 

 Online zpětná vazba od operátorů

E-factory koncept (všechny informace na jednom místě)



Jak MES funguje?



Výhody: 

 Řízení výroby přesně dle optimálního plánu

 Online zpětná vazba na řídící/plánovací nástroj 
linek. Okamžitá reakce na výkyvy 
přeplánováním toku výrobku

 Zpětné trasování výrobků na všech operacích

 Online přehled o stavu zakázky:

 Online sledování spotřeby materiálu.

 S propojením na ASCC rychlejší reakce 
dodavatelů

 Změny v zakázce se automaticky promítají do 
plánování výrobních technologií 

Co nám to přineslo? 



Servis:

 Vzdálený přístup pro všechny dodavatele
technologií

 Dodavatelé řeší pouze 20 % servisních hlášení 

 95 % všech hlášení vyřešeno do 2 hodin

 Roční a průběžný servis řešen během 
výrobních odstávek

Rychlý servisní přístup a ochrana dat 

Dodavatelé strojů a zařízení 

Technologická síť

ABB síť

Míchací 

zařízení

Montážní 

linky

Automatická 

licí linka
Licí stroje

Navíjecí 

stroje
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