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PRŮMYSL 4.0 Z POHLEDU PILZ – JAKO JEDNOHO ZE ZAKLADATELŮ
– ROLE A FUNKCE BEZPEČNOSTI ČLOVĚKA A STROJE
Přednášející: Armin Glaser - Pilz GmbH & Co. KG

Armin Glaser Dipl.-Ing. (FH)
Vice President Product Management
Armin Glaser, born in 1963 in Böblingen, studied communications engineering at the FHTE
Esslingen from 1988 until 1991. From 1991 until 1995 the Dipl. Ingenieur (FH) was active in
Product Management for building automation with AEG, initially for DDC control equipment
and PLC control technology. From 1995 he was Product Marketing Manager for industrial field
devices and communication systems.
In 2001, in the function of Product Manager for Safety technology systems, Armin Glaser
moved to Pilz GmbH & Co. KG in Ostfildern, and since the beginning of 2008, he has been
Head of Product Management.
Společnost PILZ je rodinná firma, s více jak 65-ti letou tradicí. S více jak 30 pobočkami po
celém světě, patří k jedněm z předních a inovativních hráčů v oblasti bezpečnosti strojních
zařízení a jejich automatizace. Majitelé firmy PILZ byli jedním ze zakladatelů a průkopníků
vzniku Industrie 4.0 v DE.
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PRŮMYSL 4.0 Z POHLEDU MSP
Přednášející: Otto Havle - FCC Průmyslové systémy

ING. OTTO HAVLE, CSC., MBA
Vzdělání:
1979 absolvoval ČVUT - FEL, obor Technická kybernetika
1983 obhájil disertační práci (CSc.) na ČVUT – FEL v oboru Měřicí technika
2004 obhájil disertační práci (MBA) na Sheffild Hallam University
Dosavadní zaměstnání
1982–1991 Geoindustria Praha, výzkumný pracovník
1991–1995 FCC Folprecht s.r.o. product manažer
1995–dosud FCC Průmyslové systémy, ředitel
Odborné zaměření
Měření parametrů náhodných procesů
Měřicí systémy v geofyzice
Průmyslové sběrnice, průmyslové komunikace
Zpracování obrazu pro účely strojového vidění
Automatizace sběru dat pro sledování způsobilosti výrobního procesu
Publikace
publikace z výzkumu měření parametrů náhodných procesů (70 - 80 léta)
komerční / PR článků s odbornou tematikou (cca 60)
Další činnosti:
člen Sektorové rady pro elektrotechniku při NSP
Zástupce firmy v profesních sdruženích (Českomoravská elektrotechnická asociace, Sdružení pro dopravní telematiku ČR,
sdružení dodavatelů MES systémů)
Recenzní a oponentní posudky pro ČVUT-FEL a ČVUT-FD:
recenze diplomových prací (200 recenzí od roku 1983)
oponentní posudky (cca 50 posudků PhD. dizertačních prací od roku 1992, posudek habilitační práce)
Pravidelný člen státních zkušebních a habilitačních komisí při ČVUT-FEL

průmysl 4.0 je jako sněžný muž
všichni o něm mluví, ale ještě ho nikdo nikdy neviděl

Vložte logo firmy
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INTELIGENTNÍ SUBSYSTÉMY – MODULY VÝKONOVÉ
ELEKTRONIKY
Přednášející: Tomáš Duba – DANFOSS

ING. TOMÁŠ DUBA
Narozen 12. 11. 1971 v Praze
Country Manager pro Českou a Slovenskou republiku, Danfoss Drives
Tomáš Duba se celý svůj profesní život věnuje elektrickým pohonům a průmyslové automatizaci. Zastával manažerské pozice ve společnostech SEW-EURODRIVE, FlexLink a Vacon.
Po fúzování se společností Danfoss se v červnu 2015 stal Country Managerem nově vzniknuvší divize Danfoss Drives. Aktivně se podílí na zviditelnění skandinávských společností
v České republice v rámci Severské obchodní komory.

Vzdělání:
1986 – 1990: SPŠE Františka Križíka, na Příkopě 16, Praha 1; obor studia: elektrické stroje a přístroje, elektrické pohony;
zakončeno maturitou
1990 – 1995: ČVUT Praha, Elektrotechnická fakulta; obor studia: technologické systémy (elektrotechnologie); zakončeno
státní zkouškou s titulem inženýr
Zaměstnání:
1997–2005: SEW-EURODRIVE CZ s.r.o. – obchodní ředitel pro ČR: pohonná technika, strojírenství
2006–2008: ELESA+GANTER CZ s.r.o. – jednatel pro ČR: strojírenství
2008–2012: FlexLink Systems s.r.o. – jednatel pro ČR a SK: průmyslová automatizace, strojírenství
2012–doposud: Vacon s.r.o. – jednatel pro ČR a SK: pohonná technika, průmyslová automatizace
2015–doposud: Danfoss s.r.o. – divize Drives; Senior Country Manager pro ČR a SK: pohonná technika,
průmyslová automatizace

Ing. Tomáš Duba
Senior Country Manager pro Českou republiku a
Slovensko
DANFOSS DRIVES
Web: drives.danfoss.com
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Kolik najdete rozdílů?

1996
2016

© tumblr.com
© rediff.com

•
•
•
•
•
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Uvedení do provozu
Vzdálená zpráva
Optimalizace v reálném čase
Prediktivní údržba
Úspora energie a nákladů
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ZAČLENĚNÍ PRODUKTŮ PŘIPRAVENÝCH PRO PRŮMYSL 4.0
DO DATOVÉ STRUKTURY PRŮMYSLOVÉ VÝROBY
Přednášející: Aleš Fukal - AutoCont CZ

Aleš Fukal
Business Development Manager pro oblast průmyslu AutoCont CZ a.s.
Aleš Fukal absolvoval v roce 2001 Fakultu aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.
Ve společnosti AutoCont pracuje od roku 2003 a v současné době je zodpovědný za rozvoj
aktivit v oblasti průmyslové výroby. Podílí se na strategickém směrování společnosti v obchodních i v technických oblastech, a to s cílem dodávat komplexní řešení jak nad stávajícími
výrobními řešeními, tak i na standardech a principech, které přináší potenciál Průmyslu 4.0.
Zejména pak s ohledem na významovou stránku podnikových dat a jejich souvislostí.

Anotace přednášky:
V tomto vstupu bude uveden pohled zejména na stávající situaci výrobních i obchodně-ekonomických řešení, které není
možné přehlížet i s příchodem nového průmyslového trendu. Majoritní většina společností dnes, ani v krátkém horizontu,
nezmění skokově svoje vnímání už minimálně z pohledu provedených investic. Většina systémů od průmyslových až po ITC
jsou různorodé, ne vždy spolu plynule komunikující na jednotné platformě. Tyto systémy však budou i nadále nedílnými
součástmi společností. Produkty, které budou označeny jako připravené nebo podporující koncept Průmyslu 4.0 musí tuto
situaci respektovat.
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INFORMAČNÍ PROPOJENÍ AKTIVIT A PROCESŮ
V AUTOMATIZOVANÉ VÝROBĚ

Ing. Jiří K

Přednášející: Jiří Kula – ABB

Ing. Jiří Kula
vystudoval Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě. Od roku 2005
působí ve společnosti ABB s.r.o. na manažerských pozicích. V současnosti zastává
pozici produktového manažera pro Česko a Slovensko.
„Oblast mé specializace v profesní rovině zahrnuje procesní automatizaci se zaměřením na distribuované řídicí
systémy (DCS). V průběhu své praxe jsem prošel od programování, inženýrinkem elektro a automatizačních projektů na klíč po celém světě, až po zkušenosti v ABB,
kde se posledních 11 let věnuji procesní automatizaci.
V počátku jako vedoucí inženýr zahraničních projektů
pro cementářský průmysl, později jako výkonný manažer v oblasti prodeje, servisu a regionálních projektů
v oblasti distribuovaných řídicích systémů. V současné
době je to zodpovědnost za uplatnění ABB řídicích systémů na trhu v oblasti prodeje produktů, servisu a celých
systémů.“

Narozen 2.8.1972, Česká republika

Vzdělání
1985 – 1989

Střední průmyslová

1990 – 1995

Vysoká škola báňsk

Profesní zkušenosti
ABB s.r.o.
2015 – 2016

Produktový manaže

2009 – 2014

Obchodní & servisn

2007 – 2008

Zástupce manažera

2005 – 2007

Inženýr procesní au

Vyncke s.r.o.
2001 – 2005

Programátor řídicích

Ingelectric a.s. / Ing
2001 – 2005

vedoucí inženýr, inž

Dodatečné informace
§ Zájmy : sport, cestování, četba
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NOVÁ PARADIGMATA ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ ZAMĚSTNANCŮ
VE VÝROBĚ
Přednášející: Hynek Cihlář - AutoCont CZ

Hynek Cihlář
Ve svých vystoupeních zúročuje své bohaté zkušenosti jednak ze své téměř 20leté IT praxe,
z toho 12 let ve společnosti AutoCont, kde zastává pozici ředitele divize Podnikové architektury a poradenství. Díky své praxi v oblasti ICT technologií a automatizace se setkal s řešeními, která pokrývají potřeby zákazníků z výrobních firem. V rámci týmu, kterého je lídrem řeší
jak oblast procesního řízení a čím dál více skloňované podnikové architektury, tak oblasti
trendů a inovací. V rámci společnosti AutoCont je jedním z klíčových lidí pro téma Internet
věcí a Průmysl 4.0. Ve svých prezentacích se zaměřuje na dopady trendů v ICT a průmyslu
na změnu chování a kultury firem.

Nová paradigmata řízení znalostí zaměstnanců ve výrobě
S příchodem možností komunikačních technologií a přenosu hlasu i obrazu, bez dopadů na kvalitu, byl položen základ pro
rozšířenou (augmentovanou) realitu s využitím 3D brýlí. Tento směr, který umožňuje do video obrazu vkládat další informace
z různých zdrojů dat (výrobní výkres, výrobní postup), umožňuje vytvářet interaktivní dokumentaci a školení operátorů ve výrobě. Prezentace bude pojednávat o možnostech dnešních technologií, které umožní rychlejší předání znalostí a zkušeností
mezi technology a operátory, nebo vzdělávání a předávání zkušeností v rámci koncernů i mezi kontinenty bez cestovních
výloh.
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