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Globální partner pro výrobce piva
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Proč digitální pivovar ?

• Bezkompromisně bezpečný produkt pro spotřebitele

• Konformita s nejpřísnějšími potravinářskými předpisy

• Snadná digitalizace stávajících technologií

• Žádné neočekávané výpadky výroby

• Nejnižší možné náklady na údržbu

• Otevřené digitální standardy pro další rozvoj



USE CASE:

Automatická filtrační stanice pro výrobu piva
Pro jednoho z našich zákazníků jsme navrhli a vyrobili 

miniaturní filtrační linku na pivo, na které jsme 

společně ověřovali předpokládané přínosy plně 

digitální výrobní linky.

Eliminovali jsme například nutnost re-kalibrace 

snímačů teploty, významně jsme zařízení zmenšili a 

zjednodušili jeho elektrickou část, zjednodušili 

dokumentaci, eliminovali jsme nákladné analogové 

signály, zavedli jsme online sledování technického 

stavu kritických komponent, použili jsme snímače pro 

kontrolu kvality produktu na několika místech, pro 

řízení jsme použili univerzální, vysoce odolný dotykový 

displej s integrovaným řidicím sytémem, který zároveň 

slouží jako univerzální digitální brána pro komunikaci s 

nadřezenými informačními systémy třídy ERP, MES, 

CMMS, SCADA apod. To vše pomocí otevřených 

protokolů. Žádný vendor locking !
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Nejpřísnější normy jsou naším standardem

Díky téměř 100 leté historii má firma ECOLAB 

nejlépe propracovaný systém předpisů, postupů, 

standardů a požadavků na čistotu výrobních 

prostor a zařízení nejen v potravinářském 

průmyslu.

Tento systém je založen na dlouholetých 

praktických zkušenostech největších odborníků z 

oboru v kombinaci s aktuálním hlubokým 

vědeckým poznáním a je neustále aktualizován 

tak, aby reagoval na aktuální změny a výzvy v 

oblasti sanitace.

S firmou ECOLAB velmi úzce spolupracujeme, 

protože bezpečnost našich partnerů je u nás vždy 

prvním místě. Žádné kompromisy.

AISI 316L
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Flexibilní topologie / otevřené standardy

IO-link je otevřený komunikační 

standard, který zajišťuje komunikaci 

všech snímačů se světem digitálních 

informačních technologií. Díky tomu se 

stala procesní úroveň výroby plně 

viditelnou a došlo k úplné vertikální 

integraci výrobních informačních 

systémů a tím naplnění předpokladů pro 

digitalizaci výroby.

Procesní úroveň výroby teď plně 

obousměrně komunikuje s výrobními 

informačními systémy a to i těmi 

cloudovými.

From the shop floor to the top floor.
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Méně starosti s kalibrací

Některé snímače v potravinářském průmyslu vyžadují 

pravidelnou kontrolu a kalibraci. To často znamená 

vymontování snímače, předání certifikační autoritě a 

montáž druhého snímače s platnou certifikací. Tento 

proces je zdlouhavý, nákladný a představuje riziko pro 

výrobu i kvalitu.

Moderní digitální snímače teploty používají 

bezpečnostní technologii, která přesnost měření 

snímače automaticky hlídá a informuje obsluhu teprve 

tehdy, když snímač kalibraci opravdu potřebuje. To 

mnoho násobně prodlužuje servisní interval.

Neplýtvejte zbytečně časem ani penězi a nevystavujte 

se riziku, že snímač ztratí svou přesnost mezi re-

kalibračními cykly.
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Keramická membrána

Mnoho výrobců snímačů tlaku používá tenkou nerezovou 

membránu, protože je tento princip měření levný. 

Keramická mámbrána je ale mnohem spolehlivější a 

především bezpečnější.

Při tlakových špičkách může dojít k poškození nerezové 

membrány a nesprávnému měření. Keramické 

membrána se „opře o doraz“ a špičce odolá.

Podtlak může přes poškozenou nerezovou membránu 

vysát olej a kontaminovat produkt, zatímco snímač stále 

„funguje“. Pod keramickou membránou je vzduch.

Abrazivní částice mohou strhávat z nerezové membrány 

miniaturní částečky kovu a kontaminovat produkt. 

Keramická membrána je řádově odolnější a nekoroduje.

Spěte klidně, kontaminace produktu nehrozí.
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Bezpečný produkt
Mezi často měřené kvalitativní parametry nápojů patří 

vodivost. Tento parametr je vhodný například pro 

detekci louhu v CIPovacích stanicích.

Díky digitální technologii jsou teď snímače mnohem 

přesnější a dokáží tak spolehlivě detekovat i nižší 

koncetrace látek, které v produktu představují 

bezpečnostní riziko.

Tradiční analogové snímače často používaly 

několikanásobný digitálně/analogový převod hodnoty, 

což způsobovalo chybu měření. Analogové signály 

byly navíc mnohem citlivější k rušení a rozlišení 

vstupních karet řidicích systémů často nedostatečné.

S digitální technologií teď pohodlně dosáhnete 

přesnosti měření 1μS i na velkém měřicím rozsahu.
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Usazeniny nám nevadí

Člověk by si řekl, že na snímačích limitních hladin v 

nádržích již nelze nic nového vymyslet. Opak je 

pravdou.

Nová metoda impedanční spektroskopie dovoluje 

snímačům hladiny „prohlédnout“ skrze nánosy či 

usazeniny a spolehlivě fungovat všude tam, kde by 

tradiční kapacitní či vibrační technologie selhaly.

Tím, že neměříme pouze limitní stavy, ale díky IO-

linku máme k dispozici i míru útlumu interního 

oscilátoru, který je úměrný druhu média nebo 

složení výrobku, můžeme také v hrubých konturách 

tento parametr hlídat a kontrolvat stabilitu 

výrobního procesu či jeho případné odychlky 

během výroby.
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Přesná poloha ventilů a klapek s diagnostikou

Nesprávná poloha klapek a ventilů na armaturách, či jejich 

poškození má na svědomí již mnoho problémů a havárií. 

Tradiční technologie pro snímání polohy používaly pouze 

dva spínané signály otevřeno a zavřeno.

Často se stávalo, že spínací hystereze mechanických 

spínačů (nebo jejich porucha) například neodhalila 

vymačkané těsnění, nedokonale uzavřenou klapku díky 

mechanické překážce, zvýšený odbor klapky při otáčení 

(přidření) a nebo unik stlačeného vzduchu z ovladacího 

ventilu nebo hadice.

Digitální technolgie umí skloubit přesná měření polohy 

klapky s diagnostikou správné funkce a přivoláním údržby 

při zjištěných problémech.
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Už žádné havárie

U jednoduchých rotačních strojů, jakými jsou 

například motory, čerpadla a ventilátory, lze 

pomocí jednoduchého digitálního snímače 

rozpoznat základní druhy poškození a zavést ve 

společnosti principy prediktivní údržby.

Nadměrné opotřebení nebo uvolnění, poškozená 

ložiska, nedostatečné mazání či přehřívání lze 

hlídat jedniným snímačem a oddělení údržby je v 

reálném čase informováno o aktuálním technickém 

stavu výrobních zařízení.

Snímače lze také použít pro minimalizaci dopadů 

poškození a ochránit tak navazující technologie.
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Naprosto univerzální sdružovače signálů

Dříve museli inženýři navrhující automatizační systémy 

používat mnoho různých komunikačních signálů: proudovou 

smyčku 4..20mA, napěťový signál 0..10V, různé typy 

pulzních signálů, digitální vstupy a výstupy, Rt100, Rt1000, 

termočlánky... Čert aby se v tom vyznal a pak to opravil, 

když něco nefunguje jak má.

Dnes digitální a otevřený standar IO-link již adoptovali 

všichni přední výrobci snímačů i aktuátorů. Tedy cokoliv 

máte a připojíte, bude fungovat a když to přestane fungovat, 

tak se to díky interní diagnostice ihned dovíte.

Ale co ty analogy, ktere se ještě občas někde najdou ? Ty k 

univerzálním sdružovačům připojíme v případě potřeby 

také, nebojte.
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Brána k digitalizaci

Ačkoliv mohou již samotné snímače či aktuátory 

komunikovat s otevřeným světem informačních 

technolgií, jejich řízení v reálném čase zůstává 

stále doménou lokálních řidicích systémů (PLC).

Digitalizace klade na řidicí systémy zvýšené nároky 

na konektivitu a proto jsou naše řidicí systémy 

integrovány s dotykovým panelem a všemi 

potřebnými komunikačními protokoly potřebnými 

pro snadnou a rychlou digitální integraci.

SAP PCo, OPC UA, MQTT, MSSQL, IoT, cloud, 

Oracle, Modbus TCP, Ethernet IP, Edge apod.
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Analogová technologie ? Zdigitalizujeme !

Pokud nemáte možnost pivovar postavit na 

zelené louce, pak je jedinou možnosti při 

zavádění digitalizace na procesní úrovni použít 

principy retrofitu. Tedy na stávající analogovu 

technolgii naroubovat digitální odbočku.

Tento způsob je zajímavý v tom, že 

komunikace mezi snímači či aktuátory a řidicím 

systémem zůstane plně zachována a jen do 

signálové cesty vsuneme odbočku s 

převodníkem na některý z digitálních 

komunikačních standardů.

Nemusí se každý rok konat revoluce. Postupná 

digitální evoluce může své cíle naplnit také.

IO-link
Analog

Ethernet 

TCP/IP
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Optimalizace nákladů na energie

Příliš mnoho energie je při výrobě využito 

neefektivně a nebo se s ní plýtvá. Nejlépe je to 

patrné např. v systémech stlačeného vzduchu.

Nedostatečná neznalost systémů stlačeného 

vzduchu vede ke špatné úpravě vzduchu, 

nadměrnému opotřebovávání komponent a 

především k netěsnostem a únikům cenného 

média.

Náklady na výrobu stlačeného vzduchu lze 

snadno optimalizovat. Prvním krokem je vždy 

měření výchozího stavu a identifikace úniků. 

Podobné je to u spotřeby elektrické enegie 

nebo vody.
Vyšší effektivitaOdstranění plýtvání

Náklady

Čas
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Optimalizace nákladů na údržbu

Snaha o nastavení nejlepšího poměru nákladů na 

údržbu výrobních zařízení a ztrát způsobených 

neplánovaným přerušením výroby se v praxi často 

označuje jako optimalizace nákladů na údržbu.

Některé firmy investují nemalé částky do údržby a 

vyměňují i komponenty (které jsou zcela v pořádku) 

preventivně. Tím snižují ztráty způsobené 

neplánovaným přerušením výroby.

Jiné firmy věnují výrobním zařízení minimum péče 

a opravují je teprve, až se zastaví.

Ani jeden z uvedených extrémů není výhodný. 

Vždy se jedná o nalézání nejvýhodnějšího poměru. 

Kdo je úspěšný, získává konkureční výhodu.
Reaktivní Preventivní Prediktivní

Náklady na údržbu

Ztráty způsobené 

přerušením výroby
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Sledování technického stavu online

Vibrodiagnostika je vhodná pro odhalování 

poškození výrobních zařízení v ranné fázi, 

tedy ještě dříve, než tato poškození může 

odhalit obsluha nebo pracovníci údržby.

Špatně nastavený výrobní proces může 

také mít svůj obraz ve vibracích. 

Pro naplánování opravy nebo seřízení 

stroje je pak dostatek času, nikdo nemusí 

být vystaven stresu a nedojde k 

neplánované odstávce výroby.

Nejspolehlivější diagnostickou metodou 

jsou tzv. online systémy, kdy je zařízení 

sledováno neustále, tedy 24h denně.

Prvotní 

poškození Vibrace

Přehřívání

Kouř

Hluk

3 měsíce

2 týdny 2 dny

10 minut

STOP



Notifikace E-Mail 

Shop Floor 
Integration

Překročení

limitů Kontrola skladových 

zásob

Objednávka 

náhr. dílu

Vytvoření 

úkolu pro 

údržbu

Provedení 

opravy
Sklad

Zpětné hlášení

Plánování 

úkolu

E-Mail 
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Otevřenost

Diagnostický systém musí sloužit svým 

uživatelům a nikoliv uživatelé systému. 

Proto jsou všechny jeho komponenty 

otevřené okolnímu světu a je možné je 

propojit prakticky s jakýmikoliv jinými 

systémy či komponentami (PLC, SCADA, 

HMI, CMMS, MES, ERP, IPC...).

K tomu používáme více než 75 různých 

komunikačních standardů: OPC UA, SQL, 

SAP PCo, MODBUS TCP, Profinet, 

EtherCat, Ethernet IP, MQTT, IIoT, HTTP 

request, API, XLS, driver Siemens S7, 

Allen Bradley, Beckhoff, Fanuc, TCP/IP 

JSON, ....
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Reference: Heineken Mexico
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Reference: Heineken Mexico
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Reference: Heineken Mexico
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