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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

ACC – ADVANCED SUPPLY CHAIN COLLABORATION

Vladimír Kysela

Ředitel pro strategický rozvoj a ředitel divize Procesní automatizace ve společnosti ABB 
Česká republika.
 
Vladimír Kysela pracuje ve firmě ABB už 15 let. Před nástupem do své současné pozice 
působil nejprve na pozici Local Service Manager v divizi Procesní automatizace a později 
ve funkci ředitele divize Systémy pro energetiku. 

V současné době je 1. místopředsedou Elektrotechnické asociace České republiky a také 
členem představenstva vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni.

Přednášející: Vladimír Kysela - ABB
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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

Výhody: 

 Plánování pracuje na PULL principu (zpětně od 
potvrzeného data dodání)

 Plánuje se na principu TOC – (teorie omezení)

 Online hlášení ze všech linek a MES o stavu 
zakázky

 Online hlášení z MES do SAP o reálném stavu 
rozpracovaného kusu (tj. odběr materiálu, 
nahlášení výkonů apod.) 

 Změny v zakázce se automaticky promítají do 
plánování výrobních technologií

Co nám to přineslo? Jak MES funguje?

MES v číslech: 

• otevření:  prosinec 2012 

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

• 330 hlavních výrobních zakázek/den

• Více než  10,000 potvrzení/den 

• 100 % výrobních zakázek monitorovaných přes
MES

• vyrobených 160,000 zakázek

• Poměr 80 % : 20 % výroba na zakázku : výroba 
na sklad 

• Tok dat více než 500 MB /rok 

Charakteristika:

 Sledování výroby

 Sledování produktivity a efektivnosti

 Doba zpracování

 Podpora plánování

 Technická dokumentace

 Spotřeba materiálu

 Sledování toku materiálu 

 Sledování kvality

E-factory koncept (všechny informace na jednom místě)Jak ASCC funguje?

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 
Zákazník

Dodavatel 
materiálu

Dodavatel 
technologií

ERP
Přímé napojení přes 
ERP

Online viditelnost 
stavu zakázek

VPN
Kontrola a servis 
technologií

Vzdálené připojení 
do technologické 
sítě

ASCC
Online přístup do   
ERP

Dodavatel plánuje 
výrobu dle potřeb 
zákazníka

Prostor pro spolupráci mezi ABB, dodavateli a zákazníky
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Martin Lahoda
Jednatel a generální ředitel společnosti Phoenix Contact, s.r.o.

Vystudoval obor Automatizované systémy řízení na elektrotechnické fakultě VUT v Brně. 
Od roku 2005 zastává funkci jednatele a generálního ředitele společnosti Phoenix Contact, 
s.r.o. pro Českou republiku a Slovensko. 

Společnost Phoenix Contact je mezinárodní společností, která se aktivně účastní procesu 
digitalizace průmyslu, a to jak ve vlastních výrobních závodech, tak i v oblasti nabídky řešení 
a komponentů, které filozofii Průmysl 4.0 podporují a rozvíjejí. Společnost Phoenix Contact 
je členem vedení asociace Industrie 4.0 v Německu.

PRŮMYSL 4.0
INTELIGENTNÍ VÝROBA ZÍTŘKA

Přednášející: Martin Lahoda - Phoenix Contact
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Jan Rollo

Jan Rollo se narodil v rodině průkopníka průmyslové automatizace Doc. Ing. Jana Rollo, 
CSc. dne 24.7.1972. Po studiích založil svou vlastní společnost v níž je činný od roku 1995. 
V letech 1995 - 2000 vedl pracovní skupinu v týmu implementace informačních systé-
mů (EKIS, SAP R/3) a konsolidace účetních dat Ministerstva vnitra ČR. Od roku 2005 
až do současnosti působí ve skupině společností SYSGO (od roku 2013 součástí Thales 
Group). Zde zastával postupně pozice Business Development managera, Obchodního ře-
ditele pro východní Evropu a Rusko, koordinátora výzkumných projektů ARTEMIS a HORI-
ZON 2020. Od roku 2007 zastává funkci jednatele společnosti SYSGO s.r.o. Hovoří plynně 
několika jazyky, je ženatý a má tři děti. Ve volném čase se již více než dvacet let věnuje 
rodině, sportům a restaurování starých budov.

ÚSKALÍ PROPOJENÉHO SVĚTA NEJEN  
PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE

Přednášející: Jan Rollo – Sysgo
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Ing.  Jan Šíma

Ing. Jan Šíma studoval v letech 1987-1993 obor Výkonová elektronika a elektrické pohony na FEI, VŠB Ostrava, kde pak 
dále působil jako odborný asistent na Katedře elektrických měření a Katedře kybernetiky a biomedicínské techniky. Od roku 
2000 pracuje ve společnosti ELCOM, a.s. Mezi jeho odborné specializace patří design měřicích a testovacích systémů, 
energetika, zpracování číslicových signálů, zobrazovací systémy a akustická/vibrační měření.

ONLINE TESTOVÁNÍ SUBSYSTÉMŮ  
PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Přednášející: Jan Šíma – ELCOM

Ing. Jan Šíma

ELCOM, a.s.
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Občasné 
použití 3D 
tisku pro 

prototypy 
součástek

HW i SW 
nástroje 
virtuální 

instrumentace 
ve vývoji i 
výrobních 
testerech

Možnost 
mnoha variant 

výrobků,
Predictive 

Maintenance

???

I4.0 designové principy ELCOM řešení

Interoperability RFID, barcode, servery, line-tester komunikace, 
tester-produkt komunikace

Virtualization Zatím ne, pouze modelování některých elektrických 
jevů ve výrobcích

Modularity Modulární architektura testerů
Tester-Fixture
Maximální softwarová konfigurovatelnost

Decentralization Autonomní fungování bez obsluhy
Schopnost fungovat při poruše IT sítě
Možnost pracovat při částečné poruše

Real-Time Capability Handling a reakční doba výrobku zpravidla tvoří 
hlavní složku časového cyklu

Service Orientation Zatím ne

Děkuji za pozornost

BLOK 3 | PŘIPRAVENO PRO PRŮMYSL 4.0 | 2016



48

Ing. Martin Klíma, Ph.D.
Pracuje jako vedoucí oddělení aplikovaného výzkumu ve společnosti CertiCon a.s. 

Zabývá se především webovými a škálovatelnými aplikacemi a cloudovým prostředím. Kromě společnosti CertiCon a.s. 
působí také na fakultě elektrotechnické ČVUT, kde vyučuje a vede výzkumné projekty ze stejné oblasti. Od roku 2012 vede 
výzkum mikro-rozvrhování výrobních procesů pomocí agentních technologií.

MIKRO ROZVRHOVÁNÍ KOMPLEXNÍ VÝROBY
Přednášející: Martin Klíma – Certikon

Průmysl 4.0
• Velké množství 

autonomních celků
• Nutnost koordinovat na všech

úrovních
– Logistika
– Výrobní celky
– Výrobní linky
– Lidé

Výrobní linka

V9
0

V8
8

… … … …

Manažer 
výrobní stanice

Materiál Nástroje Lidé

Výrobní linka Airbus A350

• Agenti – autonomní SW komponenty
– Reprezentují výrobní prostředky
– Optimalizují pro své zájmy
– Vyjednávají podmínky s ostatními
– Cílem není nalezení globálního optima,

ale rozumného řešení

S1

...

C1 C2 ...

Výrobní čas v cyklech

S2

Sn

Vý
ro

bn
í s

ta
ni

ce

CM

Instance 
agenta

Děkuji za pozornost
Ing. Martin Klíma, Ph.D.

martin.klima@certicon.cz
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