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Filosofie B&R 

Technologický lídr Vždy na blízku 

zákazníkům 

Finančně 

nezávislý 



Milníky průmyslové automatizace B&R 

Produkty a technologie, které jsou nositeli inovací oboru 

1979 

1990 

2000 

Multi processor PLC 

with integrated CNC 

MULTICONTROL 

Deterministic 

multitasking 

B&R 2000 System 

Seamlessly  

integrated  

servo drives 

ACOPOS 

Compact IPC with  

long-term availability 

IPC 2000 

One engineering tool  

for  all tasks 

Automation Studio 

Panel with  

integrated PLC 

Power Panel 

Open real-time 

Ethernet protocol 

POWERLINK 



Milníky průmyslové automatizace B&R 

Produkty a technologie, které jsou nositeli inovací oboru 

2015 

2010 

2005 

Fanless 

industrial PC 

Automation PC 

Certified 

integrated 

SafeMotion 

Automatic code 

generation 

Modeling 

1µs reaction time in PLC 

IEC programmable 

reACTION 

67% faster  

engineering 

mapp 

Open safety protocol 

openSAFETY 

Safe TCP 

Safe Workspace 

SafeRobotics 

Fastest servo drive 

on the market 

ACOPOS P3 



B&R Česko a Slovensko 

Brno 

Praha 

Nové Mesto  

nad Váhom 

 

Centrála 

Pobočky 

Kanceláře 

Košice 

Plzeň 

České 

Budějovice 

Liberec 

Ostrava 
Zábřeh 

19 let kompetence v automatizaci 

 



Vize B&R 



Smart factory @ B&R 

Automatizace – IT – Logistika 

Osazování desek plošných 

spojů (SMD + THT) 

Konečná montáž sériových  

a zákaznických produktů 

Logistika 



Požadavky na výrobu a logistiku 

Obrovské množství variant 

Konfigurací 

Batchsize 
  



Požadavky na výrobu a logistiku 

Sériová výroba vs. sety na zakázku 

Od batch size 1 až k ~15.000 



Požadavky na výrobu a logistiku 

Bohaté portfolio produktů 

Více jak 3.000 aktivních produktů (nepočítaje v to varianty) 

Dostupnost na trhu po dobu 10 – 25 let 

>1.000 zákaznických variant APC, panelů a řídicích systémů X20 



Závod Eggelsberg 

Přehled 

Technicum 

Reception 

Restaurant 

Application 

Academy 

R&D 

Purchasing 

Planning 

Marketing 

Labs 
Production 

Management 

Sales 

High bay stock 

1987: 7,000 m²  

2000: 17,000 m² 

2009: 65,000 m² 

 



Jaká musí B&R smart factory být? 

Úsporná, ekonomická 

Flexibilní 

Ultrarychlé osazovací automaty vs. batch size 1 

 

Eficientní a efektivní 

Meření OEE 

 

Vysoká dostupnost 

Prediktivní údržba 

 

Nejvyšší kvalita, extrémní spolehlivost 

Pick by light, Put to light pro ruční assembling 

 

Sledování výroby - Traceability 

Od komponent až po management životního cyklu výrobků 

 

 

 



Smart Factory @ B&R 

Hierarchicke datová architektura 



Smart Factory @ B&R 

Datová architektura se postupně mění v kyber-fyzický systém 



Smart Factory @ B&R 

Datová architektura 



Smart Factory @ B&R 

IT infrastruktura jako páteř a nutná podmínka Smart Factory  

Homogenní infrastruktura 

1 cloud, žádné izolované systémy 

Konzistentní zdroje dat a systémy 

Standardizace 

Virtualizace 

 

Dostupnost a výkon 

Redundantní systémy 

Preventivní opatření 

Bezpečnost 

 

Účelné provozní postupy 

ITIL – IT infrastructure library (best practices for IT service management) 

 

 



Smart factory @ B&R 

EM 1 line – 900.000 modulů / rok 

 

EM 2 line – 900.000 modulů / rok 

 

EM 3 line – 3.6 mil. modulů / rok 

všechny typy X20 modulů 

výrobní takt 5s 

 

 

Plně automatizovaná výroba modulů X20 



Smart factory @ B&R 

Automatické laserové popisování všech modulů, včetně 

sériového čísla & certifikátů – download z ERP 

Automatizovaný, komplexní funkční test, specifický pro 

každý typ modulu a revizi – download z ERP  

Ukládání výsledků testů a dat pro ERP   

Vyhodnocování OEE linek a spotřeby energií – 

prostřednictvím factory control systému APROL 

Prediktivní údržba s automaticky generovanými plány 

údržbových akcí a požadavky na zásah 

Robotické linky pro výrobu modulů X20 



Sestavování zákaznických setů PLC X20 

Zasílání zákaznických objednávek z ERP přímo do výroby 

Vedení obsluhy pomocí “Pick-by-light” a “Put-to-light” 

Automatické zkoušky správnosti a korektnosti konfigurace 

s více než 2.500 testy 

Potisk zákazníkem definovaných popisek 

Stavový test a kamerová kontrola s přímou zpětnou 

vazbou výrobních dat do ERP 

Automatická instalace relevantního firmware  

a aplikačního software 

Výroba PLC až po šarži velikosti „1“ 



Smart factory @ B&R 

~200.000 PC systémů / rok 

Batch size 1, built to order 

250 miliard kombinací 

Konfigurace zákazníkem přes portál 

Automatická kontrola správnosti 

Automatické zadání do ERP 

Automatické generování 

elektronických interaktivních výrobních instrukcí  

testovacích algoritmů 

Automatizovaný funkční test 

a instalace zákaznického SW a štítků 

Výrobek se sám identifikuje  

a hlásí výrobní lince 

Montážní linka pro APC / HMI  



Smart factory @ B&R 

Přímé propojení ERP a PLC 

bez dedikovaného warehouse management 

systému 

Požadavky generovány automaticky 

výrobou, zákaznickou zakázkou nebo 

skladem (optimalizace) 

Přímá datová vazba mezi výrobou a  

logistikou materiálu a hotových produktů 

Snížení spotřeby energie (-30%) 

Condition monitoring, prediktivní údržba 

Každý materiál, produkt, polotovar má 

svůj digitální obraz a aktuální lokaci  

v datech ERP systému 

22.000 palet  

Výška 19 m, 6.500 m² 

 

 

 

Plně automatizovaný zakladačový sklad 





Průmysl 4.0 

 

Iniciativa Průmysl 4.0 se ze systémového pohledu opírá  

o tři klíčové vize: 
 

Vizi horizontální integrace všech subsystémů – od systémů 

zajišťujících přijetí a potvrzení objednávky přes výrobní úsek 

až po expedici produktu a zabezpečení záručního  

a pozáručního servisu event. ukončení životního cyklu daného 

produktu. 
 

Vizi vertikální integrace všech subsystémů – od nejnižší 

úrovně automatického řízení fyzických procesů (s časovými 

nároky na reakci v řádu desítek milisekund) přes management 

výrobního úseku až po plánování podnikových zdrojů ERP 

systémy s časovými konstantami v řádu hodin a dnů. 
 

Vizi plné počítačové integrace všech inženýrských procesů – 

od hrubého zadání přes design, vývoj, realizaci, testování  

a verifikaci až po plánování životního cyklu produktu. 

 

Z dokumentu „Národní iniciativa Průmysl 4.0“, MPO, září 2015 

 



Smart factory @ B&R 

Díky neustálé horizontální týmové komunikaci odborníků  

z vývoje, IT, automatizace, výroby, kvality, zkušebnictví, logistiky, údržby  

a obchodu se daří postupnými kroky realizovat chytrou výrobu s mnoha 

znaky principů Průmyslu 4.0 

 

Tento proces započal již před mnoha lety a nikdy nekončí 

 

Je to nutná cesta k tomu, jak si v tak náročném oboru udržet 

konkurenceschopnost ve výrobě vysoce inovativních produktů  

s velkými požadavky na individualizaci a kvalitu 

 

Je to také cesta k tomu jak v Evropě udržet a dále rozvíjet výrobu  

pro celý svět 



Obecné shrnutí 

Průmysl 4.0, Smart factory, Digitální továrna … 

… se nedá koupit jako řešení na klíč 
 

… je více než RFID na každém polotovaru a než batch size 1 
 

... je více než připojení všeho na internet a analýze (Big) dat 
 

… je automatizace, IT technologie a mezioborová spolupráce  

 se společným cílem 
 

… jsou lidé, stroje, produkty a procesy 
 

... dává smysl jedině tehdy, jestliže dané konkrétní opatření 

 přináší nějakou hmatatelnou výhodu 
 

... je cestou dílčích projektů řešením i pro malé a střední podniky 



PREPARED  

FOR NEXT SUCCESS ! 


