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Naši dodavatelé

Úvodní slovo

Od roku 2006, kdy FOXON vznikl, se 
průmyslová automatizace radikálně 
proměnila. S nástupem digitalizace 
a Industry 4.0 už nestačí opravovat 
porouchané a prodávat nové. Tento 
obor je čím dál rozmanitější, a tak 
je čím dál obtížnější se v něm 
orientovat. 

Proto se snažíme pochopit, jaké 
problémy vás při práci potkávají, 
jaké potřeby máte při digitalizaci  
a automatizaci vašeho provozu,  
a pomáhat vám je efektivně  
a dlouhodobě řešit. 

Ing. Jaromír Peterka
jednatel společnosti

Být první volbou i poslední šancí 

Nechceme být jen vaší poslední šancí v opravách starších průmyslových dílů, které už výrobce 
nepodporuje. Chceme být vaší první volbou, když se měníte v efektivnější a chytřejší provoz. 

Proto: 
• nejsme jen prodejci dílů a služeb, jsme vašimi partnery ve vašich projektech digitalizace 
 a rádi s vámi sdílíme své zkušenosti, 
• vyvíjíme a vyrábíme vlastní produkty pro sběr a zpracování dat, které zatím na trhu chybí, 
• sestavili jsme vývojářský tým, který pracuje na moderních a inovativních IoT aplikacích, 
• při všem, co děláme, myslíme na to, aby vám to bylo maximálně užitečné.
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Opravy dílů
průmyslové automatizace 

• Oprava zpravidla trvá 5–6 týdnů. 

• Cena je většinou fixní a znáte ji předem. 

• Díly vyčistíme, opravíme a preventivně vyměníme 
 i starší funkční součástky.

• Díly jsou po opravě testovány pod zátěží. 

• Na většinu dílů dostanete záruku až 24 měsíců. 

Víc na www.foxon.cz/opravy

• Servopohony (především SIEMENS SIMODRIVE 611,   
 SINAMICS, SIMOTION, Rexroth Indramat a Fanuc), 
• servomotory, 
• HMI ovládací panely, 
• frekvenční měniče, 
• operátorské panely k robotům, 
• napájecí zdroje, 

• průmyslové počítače a monitory, 
• řídicí systémy PLC, 
• CNC vřetena, 
• analogové/digitální karty, 
• vstupní/výstupní moduly 
• a další zařízení (na dotaz). 

Co posíláte k opravě nejčastěji? 

Nekupujte, co se dá opravit  

Pošlete k opravě jakýkoli díl, třeba i takový, který už výrobce neservisuje ani pro něj nedodává komponenty. 
Díky desetitisícům dílů a milionům součástek skladem dokážeme opravit 95 % všech dílů, které k nám 
posíláte. A navíc bude oprava až o 60 % levnější, než kdybyste pořizovali díl nový. 

Hlavní výhody 

35 let zkušeností 

3 možnosti, když 
opravdu spěcháte

Svoz zdarma

Díl kdekoli v ČR 
nebo SR vyzvedneme 
a zas vám ho 
přivezeme.

Expresní opravy 

Pokud to jen trochu 
půjde, za příplatek 
vyřídíme opravu 
zrychleně za 4–10 dní.  

Opravy výměnou 

Repasované díly, které 
máme skladem, vám 
můžeme poslat okamžitě 
výměnou za díl rozbitý. 

FOXON s.r.o. je výhradním zástupcem společností 
UNIS Group a GDM v ČR a na Slovensku. 

Věřte zkušeným – tak jako my 

UNIS Group
Většina vašich dílů se opravuje v holandském 
servisním středisku UNIS Group. Opraví přes  
40 000 dílů ročně a disponují obrovským 
množstvím naskladněných náhradních součástek, 
repasovaných dílů i testovacích stolic. 

GDM
Servomotory a elektrovřetena zasíláme do 
španělského GDM. Ročně opravují víc než 4 500 
servomotorů, a to s 97% úspěšností. 



Školení 
FOXON Academy

• Základy programování SIMATIC S7-1500 / S7-1200 
 a TIA PORTAL (2–3 dny) 

• Základy programování SIMATIC S7-300, STEP 7 (2–3 dny)  

• PROFIBUS – základy a diagnostika (2 dny)  

• PROFINET – základy a diagnostika (2 dny)  

• KEPServerEX – sběr, archivace a zpracování dat z řídicích 
 systémů a zařízení přes nejznámější OPC komunikační 
 platformu (2 dny)  

• OPC Router – výměna dat mezi systémy, databázemi 
 a SAP ERP (1 den)  

• Ewon FLEXY – sběr dat ze vzdálených míst, archivace 
 a vizualizace (1 den)  

• AutoSave – automatické zálohování a verzování PLC, CNC, 
 HMI programů a robotů (1 den)  

• POWER BI – analýza dat a reporting (1–2 dny) 

Nebo si obsah školení nastavte přesně podle toho, co potřebujete, 
firmy školíme i individuálně.

Víc na www.foxonacademy.cz

• pracovníky elektroúdržby,  
• pracovníky IT oddělení,  
• elektroniky,  
• programátory PLC,  
• servisní techniky, 
• systémové integrátory,

Kurzy se hodí pro:

Používejte produkty a software efektivně 

Denně sbíráme zkušenosti z různých provozů a výrobních závodů 
jako servisní technici, programátoři a dodavatelé zařízení. Rádi 
vás na školeních naučíme, jak využít vaše zařízení z průmyslové 
automatizace a komunikace naplno.

Kurzy jsou hodně praktické a názorné a nebude na nich víc než 
6–8 účastníků.

Vyberte si téma:

• výrobce jednoúčelových strojů,  
• výrobce rozsáhlých technologických linek,  
• výrobní závody veškerého zaměření,  
• provozovatele ČOV, vodárenských 
 a teplárenských stanic, elektrorozvodných 
 soustav apod.

FOXON Academy  

Liberecké školicí 
středisko má od dubna 
2020 modernizované 
prostory vybavené 
novými panely s živě 
zapojenými produkty 
pro názorné ukázky.

550 proškolených 
účastníků ročně 

Prodej originálních dílů 
a průmyslových náhrad
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Šetřete čas i peníze s jediným dodavatelem 

Potřebujete díly do průmyslové automatizace pořídit 
rychle a levně? Nehledejte u desítek výrobců. Skladem 
máme originální díly i kvalitní kompatibilní náhrady desítek 
nejčastějších značek. 

Hlavní výhody

Ušetříte, protože náhrady 
a repasy stojí třeba jen 
polovinu co originál.

Zboží vám přijde 
často rychleji než 
od výrobce. 

I na repasované díly 
dostanete záruku
až 12 měsíců.

Měňte záložní baterie pravidelně  

Všechny baterie pro většinu řídicích systémů  
a operátorských panelů najdete na jednom 
místě, stačí znát typ zařízení nebo baterie  
a objednat dřív, než se ty původní vybijí. 

Neopravujte monitory a LCD panely, 
nahraďte je za nové 

Náhrady starších průmyslových CNC monitorů  
a PC panelů pasují jedna k jedné, a to jak rozměry, tak 
konektory. Takže po zapojení hned naběhnou.

Nové a repasované díly zn. SIEMENS a dalších  

Sháníte díl, který už výrobce neprodává nebo nepodporuje? 
U nás najdete nové anebo repasované (s roční zárukou), a protože ty 
nejčastější vedeme skladem, můžou být už zítra u vás. 

Víc na eshop.foxon.cz

Náhrady kabelů 
různých výrobců 

Alternativní náhrady napájecích, 
povelových a komunikačních kabelů 
všech běžných výrobců jsou až  
o 50 % levnější a objednáte si je  
v libovolné délce.  



Modernizace 
sítí PROFIBUS
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Diagnostika a opravy 
sítí PROFIBUS

Že linka běží, ještě neznamená, že je síť v pořádku

PROFIBUS je velmi robustní komunikace. Často funguje, i když 
se v ní pomalu střádají menší chyby. Ty ale v programech typu 
TIA Portal nebo STEP 7 neodhalíte, a tak potřebujete speciální 
diagnostické nástroje, které vám do sítě umožní nahlédnout. 

Víc na www.foxon.cz/diagnostika-profibus

Sběrnici PROFIBUS sice postupně nahrazuje modernější 
PROFINET, ale kdo chce nadále PROFIBUS používat, 
musí myslet na jeho modernizaci.

Aby fungoval spolehlivě a minimalizovali jste nečekané 
výpadky, můžete síť omladit. Máme pro vás dobré tipy – 
a tím nemyslíme jen výměnu kabelů a konektorů. 

Instalace multirepeaterů 
ProfiHub je rychlá a nevyžaduje 
SW úpravu PLC programu. 

Víc na www.foxon.cz/modernizace-profibus

Nainstalujte do sítě multirepeatery 
ProfiHub značky PROCENTEC. Ty totiž 
z vašeho PROFIBUSu udělají přehlednější 
a robustnější síť. 

Zkracujte segmenty
Multirepeatery rozdělují síť na 100% 
galvanicky oddělené a kratší segmenty.

 > Tím posilují signál a zabraňují  
  přenosu chyb mezi segmenty.

Zapojte je do hvězdy
Multirepeatery umožňují vytvářet 
topologie typu hvězda nebo kruh. 

 > To síť zpřehledňuje a případná 
  chyba se hledá a odstraňuje 
  snadněji.

Jak zvýšit robustnost sítě

Hodí se do nových 
i zavedených 
PROFIBUS sítí.

Sami si netroufáte?  

Naši technici už proměřili přes 
3000 průmyslových sítí. 

Přijedou i k vám, najdou chyby 
a opraví je.

Když o chybě v síti chcete vědět dřív, než komunikace 
spadne a linka se zastaví, potřebujete stav PROFIBUS 
sítě sledovat neustále. To dokáže modulární systém 
ComBricks. Aktuální stavy všech připojených sítí 
zobrazuje v grafech a na semaforech. A na nežádoucí 
jevy umí upozornit alarmovou zprávou v dashboardu 
nebo přes e-mail.

Permanentní monitoring – 
když výpadek nepřichází v úvahu

Přeměřit síť PROFIBUS byste měli alespoň jednou ročně 
preventivně. Kapesní tester ProfiTrace 2 vám umožní 
zkontrolovat kvalitu sítě a odhalí:

• vlivy elektromagnetického rušení,  
• nesprávné zakončení segmentu, 
• zkraty v kabeláži,
• špatné konektory, 
• chyby v komunikaci, 
• duplicity adres,  
• chyby konfigurace, 
• chyby parametrů 
• a další nedostatky.  

Jednorázová diagnostika – 
ať víte, kde se skrývá chyba 

Naučte se využít 
testery naplno  

Se všemi diagnostickými nástroji 
vás naučíme pracovat na našich 
pravidelných školeních – koukněte 
na stranu 7. 



Softwarový analyzátor PNT – PROFINET Tool je perfektním 
pomocníkem všech, kteří potřebují vidět do sítě. Zvládne 
operativní pasivní i aktivní diagnostiku sítí. Navíc jsme ho 
pro vás přeložili do češtiny! 

• Zjistí stav sítě, 
• barevně označí nežádoucí stavy, 
• posoudí stav sítě podle validačních kritérií, 
• vytvoří reporty z celého měření, 
• diagnostikuje kabely a stanice.

Program pro operativní 
diagnostiku PROFINETu 

Permanentní monitoring 
sítí PROFINET, Ethernet/IP

10 11

Diagnostika a opravy 
sítí PROFINET

Kdy potřebujete měřit komunikaci PROFINET 

1. Váš provoz trápí výpadky sítě 
Nehádejte už, kde je příčina. Naučte se, jak přesně najít 
chyby v komunikaci a jak je efektivně odstranit. 

2. Stavíte stroje a linky na PROFINETu 
Z diagnostických nástrojů vygenerujete reporty, které 
objektivně doloží, že jste síť zapojili a nastavili správně. 

Poškozená kabeláž a nesprávně zapojené konektory bývají nejčastější 
příčinou chyb v sítích. Jeden kapesní Tester Navitek IE umí objevit mnoho 
nedostatků:

Chytrý tester kabeláže 

Sami si netroufáte?  

Naši technici už proměřili přes 
3000 průmyslových sítí. 

Přijedou i k vám, najdou chyby 
a opraví je.

Naučte se využít testery naplno  

Se všemi diagnostickými nástroji vás naučíme 
pracovat na našich pravidelných školeních – 
koukněte na stranu 7. 

Víc na www.foxon.cz/monitoring-profinet

Klíčové linky, obzvlášť ty s nepřetržitým provozem, je potřeba monitorovat 
průběžně, protože každý výpadek znamená nenahraditelné ztráty. 

Permanentní diagnostika sítě PROFINET zajistí neustálé monitorování 
sítě a na nežádoucí jevy v síti okamžitě upozorní. Údržba se jim tak může 
věnovat hned a navíc jde najisto.

Víc na www.foxon.cz/diagnostika-profinet

• Odhaluje chyby 
 v kabeláži, 
• měří správné zapojení  
 konektorů, 
• generuje reporty 
 z měření, 
• nastaví jméno 
 PN stanice, 
• uvede PN stanici 
 do továrního nastavení, 
• identifikuje stanici 
 na konci kabelu.

Mějte síť pod dohledem 24/7 

• jméno stanice, IP, MAC, typ zařízení, 
• topologii sítě, 
• verze FW/HW, 
• stav portů a jejich vytížení, 
• datový průtok, 
• poškozené zprávy, 
• chybu HW konfigurace, 
• uptime – čas od posledního restartu, 
• délku připojeného kabelu, 
• dB rezervu v optických kabelech, 
• objednací kód, S/N 
• a další informace. 

Aktivní diagnostika zjistí: 

• cyklus komunikace stanic, 
• PROFINET alarmy, 
• vytížení sítě, 
• ztráty stanic, 
• výpadky paketů, 
• jitter – přesnost cyklu komunikace, 
• datový průtok, 
• typy paketů 
• a další informace. 

Pasivní diagnostika zjistí: 

Pro pasivní diagnostiku PROFINETu 
použijte k nástrojům jako je Atlas nebo 
PNT – PROFINET Tool navíc TAP 
adaptér EtherTAP. Poskytne vám 
podrobnější data o komunikaci v síti.

Permanentní aktivní diagnostiku PROFINET 
(a Ethernet i Ethernet/IP) komunikace umožňuje 
analyzátor Atlas od firmy PROCENTEC. Na 
přehledných dashboardech o síti vyčtete mnoho 
užitečných vlastností a hodnot.



Výměna dat mezi systémy, 
databázemi a SAP ERP

Sběr a archivace dat 
z průmyslových zařízení
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Rozhraní

Ovladače

Plug-in
moduly

OPC UA/DA/HDA, MQTT, REST, THINGWORX, SNMP

PLC, CNC, ROBOTY, OPC UA/DA, ODBC DATABÁZE

Chcete začít sbírat data z řídicích systémů, robotů a dalších zařízení? Vyberte 
si hned na začátku správnou platformu. Sběr dat totiž nikdy nekončí, naopak, 
pravděpodobně vám v průběhu času poroste pod rukama. 

Umí totiž:

• číst data ze stovek typů PLC, robotů a dalších zařízení,

•  převádět sebraná data na protokoly OPC UA/DA, OPC HDA, SNMP, 
 MQTT, REST, ThingWorx Native a další,

•  data ukládat rovnou do ODBC databáze,

•  nastavovat přístupová práva pro každý zdroj dat a uživatele,

•  řešit sběr dat standardizovaně, škálovatelně a otevřeně.

Postavte sběr dat na platformě KEPServerEX

Přes 150 ovladačů pro zařízení: 

• Siemens   
• Rockwell   
• Modbus   
• Mitsubishi   
• Omron

• GE  
• Fanuc  
• Yaskawa  
• Yokogawa  
• ABB  

• Honeywell
• SNMP
• OPC DA/UA  
• ODBC databáze  
• a další 

Víc na www.foxon.cz/opc

Vyzkoušejte KEPServerEX 
na 30 dní zdarma 
Ovladače, které vás zajímají, si můžete na měsíc 
vyzkoušet v plnohodnotné trial verzi. Objednáte si 
ji na www.foxon.cz/opc-trial. 

Server

Funkce OPC serveru rozšiřují 
plug-in moduly

Datalogger 

Data z řídicích systémů, získaná přes 
ovladače KEPServerEX, ukládá rovnou do 
ODBC databáze. 

Advanced Tags 

Přímo v OPC serveru dokáže přečtená data 
matematicky upravovat a propojovat.

Myslíte to s internetem věcí vážně?

Pak potřebujete umět sbírat data z různých IT systémů. OPC Router 
je standardizované SW řešení, přes které je obousměrně datově 
propojíte.

Víc na www.foxon.cz/vymena-dat

Vyberte si plug-iny, které využijete 

Různé systémy propojíte kombinací jednotlivých plug-inů. 
Kupujete tedy jen ty, které skutečně potřebujete. Nejpoužívanější 
OPC Router plug-in moduly jsou:

Hlavní výhody

Standardizované řešení 
pro výměnu dat,

bez programování 
a hlubokých IT znalostí,

postupné rozšiřování 
díky jednotlivým plug-in 
modulům.

• OPC Plug-in funguje jako OPC UA/DA klient a propojí navzájem OPC servery, napojí se na OPC server   
 (např. KEPServerEX) nebo převede data z OPC DA na OPC UA a obráceně. 

• SAP Plug-in propojí např. výrobní linky se systémem SAP – ideální pro přenos dat o výrobě do ERP. 

• SQL Server Plug-in archivuje např. data z OPC UA/DA serverů do MS SQL databáze. 

• MQTT Client Plug-in převede MQTT data např. do OPC UA, SAPu, databáze, cloudu, e-mailu a zpět. 

• Heidenhain Plug-in umí číst data z CNC Heindenhain a taky je do něj zapisovat.

Výměna dat probíhá automatizovaně a vy k datům a jejich 
tokům máte kdykoli přístup přes přehlednou vizualizaci. Počet 
datových propojení není nijak omezený. Komunikovaná data 
můžete v OPC Routeru matematicky upravovat.

OPC RouterPLC, CNC,
roboty

OPC
UA/DA

E-mail Excel

Tiskárny

Čtečky

JSON, 
XML/Xpath, 
NET Script

Databáze
MS SQL, MySQL, 
InfluxDB, Oracle,

Mongo, atd.

IIoT
(MQTT, REST)

SAP/ERP, 
SAP Hana DB

Heidenhain CNC

SOAP

DatabázeODBC
DATALOGGER

ADVANCED 
TAGS

Online data Offline data

PLCRoboty CNCPLC CNC Roboty Databáze
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Bezdrátový 
sběr dat 

Sbírejte data odkudkoli 
a bezdrátově

Z celé haly, z celého závodu, z celého 
světa můžete sbírat data a dál s nimi 
pracovat. Klíčové informace pro kvalitní 
rozhodování tak budete mít vždycky po 
ruce. 

Našli jsme pro vás tři způsoby, jak 
sbírat data ze vzdálených míst. 
Hlavní výhody? 

• Instalace je rychlá a snadná.  

• Data v databázi nebo cloudu jsou   
 uložená bezpečně a ihned. 

• Při výpadku internetu o data    
 nepřijdete, zůstávají v mezipaměti. 

• Dashboardy a manažerské pohledy 
 si přizpůsobíte vlastním potřebám. 

• Frekvence 868 MHz vyhovuje IT 
 nařízením, neruší se např. s WiFi. 

1. Data z bezdrátových senzorů na baterie

Bezdrátových senzorů Monnit ALTA existuje přes 70 typů – 
měří např. teplotu, vlhkost, CO2, pohyb, spotřebu elektrické 
energie a další veličiny. Všechny mají ale stejné výhody. 

• Baterie vydrží až 12 let. 
• V případě ztráty kontaktu s bránou čidlo uchová 
 až 512 záznamů. 
• Má vlastní cloud a vizualizační online portál, 
 takže může fungovat nezávisle. 
• Dosah senzorů k bráně je až 300 m. 
• Funguje na frekvenci 868 MHz, neruší se s WiFi.

Víc na www.foxon.cz/bezdratovy-sber-dat

Průmyslové routery Ewon FLEXY umí nejen 
zprostředkovat vzdálený přístup, ale také číst 
data z nejpoužívanějších PLC a dalších zařízení  
a zapisovat je na ně. 

• Spolehlivou a bezpečnou konektivitu zajišťuje  
 profesionální celosvětový cloud Talk2M. 
• Když vypadne internet, dokážou v sobě uchovat 
 až 1 milion záznamů. 
• Můžou komunikovat i s bránami Monnit ALTA  
 nebo FIOT bránou. 

3. Data z rozvaděčů  

Umístěte do nich multifunkční bezdrátové senzory 
FIOT Sensor a přes FIOT bránu je buď zobrazte  
v jednoduché vizualizaci, nebo poskytněte routeru 
Ewon FLEXY a dál do společného cloudu. Jaké jsou 
jejich hlavní přednosti? 

• Měří teploty, kvalitu 24 VDC, náklon, 0–20 mA, 
 digitální vstupy. 
• Stačí jedna brána na halu (dosah senzoru až 100 m). 
• Pracují na frekvenci 868 MHz, neruší se s WiFi. 
• Vyvinuli jsme je přímo ve FOXONu – možnost   
 zákaznických úprav funkcionality.

2. Data ze vzdálených řídicích 
systémů a zařízení

Databáze
MS SQL, MySQL,

MS Azure
CSV

868 MHz

Cloud iMonnit

M2Web

Ewon 
FLEXY 205

Ewon 
FLEXY 205

Ewon 
FLEXY 205

Senzory
Monnit ALTA

Gateway
Monnit ALTA FIOT

Sensor

Rozvaděč

Dashboardy, OEE, KPI, manažerské pohledy, Grafana, Power BI

Software

Ewon FLEXY 205 komunikuje 
s mnoha systémy, např.:

FIOT
brána

Talk2M cloud:

• 30+ Talk2M serverů po celém světě
• 280 000+ připojených routerů
• už ve 156 ze 196 zemí světa
• 12+ miliard uspořených km na cestování

Talk2M služba DataMailbox 
(uchování záznamů po dobu max. 10 dní)

Talk2M FREE:
• max. 500 000 nových záznamů měsíčně

Talk2M PRO:
• max. 3 miliony nových záznamů měsíčně
• extra 1 milion nových zpráv měsíčně 

(za cenu 1 EUR)

Výrobní
prostory



Vzdálený přístup na PLC, 
HMI, PC a další zařízení
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Víc na www.foxon.cz/vzdaleny-pristup

Vzdálená správa průmyslových zařízení má řadu nesporných výhod. 
Zkracuje dobu, která je potřeba pro přeprogramování nebo opravu 
v případě poruchy. 

V době internetu věcí už to přitom není high-tech vymoženost, ale 
standard, který šetří čas a náklady. Mnozí výrobci už instalují routery pro 
vzdálenou správu do nových strojů rovnou, aby zajistili rychlejší servis či 
uživatelskou podporu. 

Zkracuje služební cesty i neplánované odstávky  

Nainstalujte ke každému PLC průmyslový router Ewon COSY a kdykoliv 
se na řídicí systém vzdáleně připojíte přes cloudovou službu Talk2M.  
PLC pak můžete programovat na dálku, ať už jste ve vedlejší hale nebo na 
druhé straně světa.

Talk2M už zajišťuje bezpečné a stabilní připojení stovkám tisíc routerů 
Ewon po celém světě.

K čemu se hodí Ewon COSY 131?
• Pro vzdálený přístup na PLC, HMI, kamery a další zařízení, 
• pro vzdálenou úpravu a zálohu PLC programů,  
• pro vzdálené odladění chyb v PLC programech, 
• pro vzdálený přístup na web kamery. 

Ewon COSY ocení:
 
• výrobci jednoúčelových strojů, 
• systémoví integrátoři, 
• programátoři PLC. 

Vždy připojen – maximálně spolehlivý LTE router

Alternativou k Ewon COSY můžou být routery pro vzdálenou 
správu značky Teltonika. Hodí se především do rozsáhlých 
sítí desítek nebo stovek vzdálených zařízení, které přes internet 
potřebujete připojit do své VPN sítě. Dual SIM slot umožňuje 
redundantní, a tedy vysoce spolehlivé připojení k internetu 
vzdálených i pohybujících se bodů.

Typicky se používá např.:
• pro přenos obrazu z CCTV kamer na dispečink,  
• do rozvodných sítí, vodáren, elektráren atp., 
• ke sledování polohy dopravního prostředku nebo vozíku, 
• pro připojení nabíjecích stanic pro elektromobily 
• a podobně. 

FOXON s.r.o.
je nově výhradním 
distributorem  
a integrátorem řešení  
MDT AutoSave v ČR  
a na Slovensku. 

Automatické zálohování PLC, 
CNC, HMI programů a robotů 

Hlavní funkce programu AutoSave

Automatické zálohování
Automaticky zálohuje programy řídicích 
systémů PLC, robotů, CNC, HMI, zařízení 
a dokumenty.

Porovnávání verzí programů
Automaticky porovná rozdíly mezi jednotlivými 
uloženými verzemi programů a ukáže je v reportu.

Porovnávání rozdílů ve Wonderware
Automaticky zálohuje a porovnává různé rozdíly 
v řešení Wonderware System Platform.

• Úspora času a peněz díky jasné organizaci 
 tvorby záloh,

•  snížení prostojů díky rychlému dohledání  
 a obnově verze programu řídicího systému,

•  detailní přehled o změnách v jednotlivých  
 verzích programů.

Přínosy řešení MDT AutoSave:

Jaká zařízení AutoSave zálohuje 
a porovnává v nich změny?  

• Siemens  
• Rockwell Automation  
• Mitsubishi  
• Schneider Electric  
• Atlas Copco  
• Bosch Rexroth

• Omron  
• GE  
• Fanuc
• KUKA  
• ABB  
• Motoman

• Codesys  
• Denso  
• Kawasaki  
• B&R Automation  
• Wonderware  
• a další

Víc na 
www.foxon.cz/automaticke-zalohovani

MDT Software je strategickým partnerem společností:

Programátor

Automatické zálohování PLC je časově úspornější 
než to ruční a nemalé částky také ušetří dostupnost  
a obnova správné verze ve chvíli, kdy program 
řídicího systému ztratíte nebo přepíšete.

Program AutoSave je na trhu už přes 30 let a za tu 
dobu pomohl tisícům firem standardizovat systém 
automatického zálohování a evidence změn. Teď 
ho díky FOXONu seženete i v ČR a SR.



Vizualizace dat 
a Business Intelligence

Data nestačí sbírat, 
musíte je vidět 

Přehledně zobrazovat živá data 
i jejich historické průběhy je zásadní 
krok v digitalizaci a standardizaci dat. 

• Údržbě pomůže k modernímu 
 condition monitoringu,  

• střednímu managementu   
 zprostředkovává KPI a další   
 výrobní ukazatele,  

• vedení závodu umožňuje   
 lépe rozhodovat ve strategických  
 otázkách. 

V tabletu i na počítači můžete mít živý 3D model 
vaší linky nebo stroje. Doplníme ho o živá data, 
digitalizovanou dokumentaci, postupy oprav zařízení 
nebo historii událostí. Může být propojen se SAPem  
a informacemi o skladovosti náhradních dílů.

S 3D modelem můžete různě manipulovat, otáčet 
ho, nahlížet dovnitř, školit na něm obsluhu 
nebo vyhledávat rozvaděče a zařízení.

Alertový systém upozorní na chybné 
zařízení a 3D model vás k němu přímo navede.  

Na 3D digitální dvojče si takřka sáhnete 

Manažerské pohledy a pokročilejší analýzu 
dat poskytne Business Intelligence. 
KPI pod dohledem a analýzy výrobních, 
technologických i finančních dat vám 
usnadní rozhodování a identifikaci 
příležitostí pro zlepšení.

Kvalitní reporty 
a kompletní BI řešení 

Víc na www.foxon.cz/vizualizace-dat

Open source program Grafana je ideální pro první práci  
s daty – dokáže je z databáze zobrazit a poskytnout v přehledné 
grafické formě. Nástroj je zdarma a my vám pro něj pomůžeme 
připravit data v databázi nebo v něm nastavit customizované 
dashboardy.

Přehledné dashboardy pro základní analýzu dat 

FIOT – FOXON Internet of Things 
IoT řešení pro condition monitoring a OEE
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Pusťte se do Industry 4.0 naplno   

Technologická řešení, která najdete v tomto katalogu, 
můžeme společně propojit do komplexního projektu 
digitalizace dat výroby a údržby pro celý váš závod. 

Projekty FIOT vám přinesou:

Condition monitoring strojů a průmyslových sítí
Díky standardizovanému sběru dat budete mít k dispozici 
informace o kondici svých strojů i sítí PROFIBUS a PROFINET. 
Můžete pracovat jak s online hodnotami, tak i jejich historií.

Nástroje pro chytrou údržbu (Smart Maintenance) 
Alarmy vás včas upozorní na nežádoucí události. Ušetříte čas 
díky lokalizaci chyb. Dokumentaci budete mít online vždy po 
ruce. Údržbu budete moct lépe plánovat. Budete mnohem snáz 
předvídat poruchy a hledat souvislosti mezi jednotlivými jevy. 

Přehledné vizualizace sebraných dat
Moderní dashboardy, manažerské pohledy na data, Business 
Intelligence analýzy, rozšířená realita nebo 3D digitální dvojče 
vám poskytnou strukturované informace, díky kterým se budete 
rozhodovat sofistikovaněji.

Příklady z praxe uvidíte na 
www.foxon.cz/reference

FIOT poskytuje data údržbě, výrobě i managementu: 

Technologická a výrobní data Condition monitoring Dokumentace MES, ERP, SAP atd.

PC Tablet, mobil Smart TV Cloud

Vizualizace, dashboardy

Sběr dat
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