
 
 
 

Miesto konania workshopov: Fórum ControlSystem a MICROSYS, pavilón M3, stánok 30 

PROGRAM WORKSHOPOV 

1. EMC – správna funkcia tienenia 

(Snopko -  ControlSystem) 

 

-  kedy je správne zapojené tienenie a čo je to EMC 

-  simulácia rušenia v sieti PROFIBUS 

-  hlavné zdroje problémov – motorové káble, potenciálové vyrovnanie 

-  praktické meranie prúdov (RMS, frekvencia) v tienení (každý účastník) 

-  ako vyzerá EMC v budúcnosti, projektovanie potenciálneho vyrovnania 

 

 

2. Diagnostikujeme a monitorujeme PROFINET 

(Šuchaň - ControlSystem) 

 

-  čo je PROFINET RT, princíp komunikácie  

-  aké sú parametre komunikácie  a ich odporúčané hodnoty (jitter, netload, ....)  

-  praktické meranie s  PN-INspektor® NT so simulovanými chybami  (každý účastník) 

-  praktické scanovanie topológie a portov  s ProScan® Active V2 (každý účastník) 

-  čo ponúka web server nového prepínača PROmesh P9 (každý účastník) 

 

 

3. Odomknite vaše vzdialené dáta s eWONom 

(Futas, Kapajčík – ControlSystem) 

- ako funguje riešenie eWON a aké služby ponúka cloudový server Talk2M  
- ako získať dáta z riadiacich systémov ( Rockwell, Siemens, Schneider, Mitsubishi, 

OMRON...) 
- praktické čítania a zápis premenných v smerovači eWON Flexy205 z systému S7-300 
- otestovanie web vizualizácie vo Flexy205 pripojenej k PLC 
- konfigurácie a odskúšanie alarmových e-mailov, SMS  
- lokálna archivácia hodnôt v smerovačoch eWON Flexy a prenos cez cloudový server Talk2M  
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4. SCADA PROMOTIC workshop 

(Heczko  - MICROSYS) 

 

- ako funguje objektová architektúra PROMOTIC SCADA software 

- ako sa definujú dátové štruktúry SCADA aplikácie 

- ako sa nadväzuje komunikácia so zariadeniami pomocou rôznych komunikačných 

  protokolov (Modbus, S7 SNMP, …) 

- ako vytvoriť požadovaný grafický interface SCADA aplikácie a nastaviť dátové väzby 

- ako nakonfigurovať ukladanie získaných dát s časovou značkou do databáz (trendovanie) 

- ako nakonfigurovať alarmy pre merané technologické veličiny 

- ako ľahko sprístupniť grafiku a dáta lokálnej aplikácie do webu (pre sieťový prístup   

  pomocou webového prehliadača) 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

DENNE POČAS VEĽTRHU 22.  – 25. 5. 2018 

 

09:30 - 10:30     PROMOTIC SCADA workshop 

10:30 - 11:30     Diagnostikujeme a monitorujeme PROFINET + EMC - správna funkcia tienenia 

11:30 - 12:30     PROMOTIC SCADA workshop 

12:30 - 13:30     Odomknite vaše vzdialené dáta s eWONom 

13:30 - 14:30     PROMOTIC SCADA workshop 

14:30 - 15:30     Diagnostikujeme a monitorujeme PROFINET + EMC - správna funkcia tienenia 

 

 

Tešíme sa na Vašu návštevu! 


