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digitalZ
Usługi cyfrowe 





ZIMMER GROUP 
KONSEKWENTNA 
ORIENTACJA NA KLIENTA
W CELU ZAPEWNIENIA NASZYM KLIENTOM NAJLEPSZEJ TECHNOLOGII ZAPEWNIAJĄCEJ 
NAJSZYBSZĄ INTEGRACJĘ I URUCHOMIENIE, NAJWYŻSZĄ DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW 
I OPTYMALNĄ WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI ŁĄCZYMY TO, CO NAJLEPSZE ZE ŚWIATA 
MECHATRONIKI I NAJNOWSZE TECHNOLOGIE OPARTE O INTERNET RZECZY (IOT). TAKIE 
WSPARCIE POZWALA OSIĄGNĄĆ BEZKOMPROMISOWY SUKCES.

Na całym świecie temat digitalizacji coraz częściej pojawia się 
we wszystkich dziedzinach życia. Telefony komórkowe są pełne 
aplikacji, samochody stają się mobilnymi komputerami, lodówki 
informują nasze telefony komórkowe, gdy zapasy są na wyczerpaniu, 
a my nie możemy sobie wyobrazić świata bez zakupów przez Internet. 
Digitalizacja ma jednak wpływ nie tylko na konsumentów końcowych, 
lecz także na przemysł. 

Procesy stają się szybsze, bezpieczniejsze, skuteczniejsze i samodziel-
niejsze. Rosnąca indywidualizacja społeczeństwa i globalna elastycz-
ność rynków wymagają rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta. 
Stanowią one nowe wyzwania dla procesów produkcyjnych. Produkcja 
przyszłości jest elastyczna, wysoce wydajna i komunikatywna. Procesy 
w szybki i łatwy sposób dostosowują się do nowych produktów 
i przebiegów produkcyjnych. 

W tym celu maszyny, komponenty, instalacje i usługi są ze sobą 
połączone w sieć, komunikują się i reagują w ramach niezależnego 
systemu — tzw. Smart Factory.

3Wszystkie informacje za jednym kliknięciem   ◄   www.zimmer-group.pl



virtual

control

visual

support

cloud

Oferta i 
konfiguracja

Model 
funkcjonalny Planowanie /

definicja /
programowanie /

test

Wirtualne 
uruchomienie

Rzeczywiste 
uruchomienie

InżynieriaKoncepcja

Zarządzanie częściami

Wersja /
Zarządzanie dokumentami

Opis fizyczny

Konstrukcja mechaniczna /
CAD

Środowisko symulacyjne

Uruchomienie Eksploatacja

Rzeczywista eksploatacja

Serwis /
konserwacja

Zakup / produkcja / montaż

4 www.zimmer-group.pl   ►   Wszystkie informacje za jednym kliknięciem

ZIMMER GROUP 
PIONIER DIGITALIZACJI

Firma Zimmer Group przewidziała już odpowiednio wcze-
śniej tę zmianę i konsekwentnie rozwijała mechatroniczną 
platformę komponentów. W 2013 roku dumnie zaprezento-
wano portfolio komponentów mechatronicznych. Od tego 

czasu firma pracowała nad swoją historią sukcesu, rozwija-
jąc własną platformę sterowania, „Moduł Advanced Con-
trol”, i uzupełniając mechatroniczną platformę o „Usługi 
cyfrowe”.

Naszą przyszłość będą wyznaczać samokształcące się 
maszyny, samodzielnie reorganizujące się linie produkcyjne 
i komunikujące się komponenty. Digitalizacja jest zarówno 
wyzwaniem, jak i szansą. Wyzwanie związane z digitalizacją 
polega na możliwości niemal nieograniczonego różnicowania 
maszyn i instalacji oraz na fakcie bardzo szybkiego wystąpie-
nia destrukcyjnego przełomu. Firmy mogą już dziś korzystać 
z możliwości oferowanych przez digitalizację, by w przyszło-
ści odnieść sukces. Digitalizacja obiecuje niższe koszty, 
wyższą jakość produkcji, elastyczność i wydajność, krótsze 
czasy reakcji na życzenia klientów i wymagania rynku. 
Zimmer Group oferuje już teraz szeroki wybór modułów 
sprzętowych i oprogramowania dla firm cyfrowych, niezależ-

nie od branży i wielkości firmy. Digitalizacja przemysłu 
produkcyjnego jest zagadnieniem globalnym. Nowe produkty 
muszą być wprowadzane na rynek w coraz krótszych ramach 
czasowych. Klienci oczekują produktów specjalnie dostoso-
wanych do ich potrzeb. Szybko zmieniające się warunki 
rynkowe wymagają większej elastyczności oraz efektywnego 
wykorzystania zasobów i energii. A to wszystko oczywiście 
z taką samą — lub nawet lepszą — jakością. Cyfrowe przed-
siębiorstwo zapewnia krótsze czasy reakcji na życzenia 
klientów i wymagania rynku. Otwiera to jednocześnie nowe 
i innowacyjne obszary działalności i łańcuchy wartości. Dzięki 
komponentom Zimmer Group można korzystać z zalet 
digitalizacji.

Jeden krok do przodu z Zimmer Group

Przyszłość budowy maszyn i urządzeń

= fazy cyklu życia instalacji
= dobrane do indywidualnych potrzeb klienta
= zakres dostawy Zimmer Group
= digitalZ — usługi cyfrowe
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Dzięki dodatkowemu zakresowi funkcji cyfrowe moduły 
oprogramowania digitalZ rozszerzają podstawową funkcjo-
nalność mechatronicznych komponentów i systemów 
Zimmer Group. Ich celem są różne fazy cyklu życia produktu 
danej instalacji. Od projektowania i rozwoju, poprzez obsłu-
gę, aż po prace serwisowe — moduły te wspierają funkcjono-

wanie instalacji i czynią ją jeszcze bardziej ergonomiczną, 
elastyczną, wydajną i niezawodną. Dzięki kompletności 
i niezrównanej funkcjonalności firma Zimmer Group udowad-
nia swoją niekwestionowaną pozycję lidera także na rynku 
sieci cyfrowych.

Usługi cyfrowe dla Twojego sukcesu

digitalZ
USŁUGI CYFROWE

Do tej pory Zimmer Group oferowała, oprócz produktów 
mechatronicznych, bloki funkcyjne oprogramowania i zinte-
growane rozwiązania dla niektórych producentów robotów. 
Oferta ta zostaje teraz znacznie rozszerzona i połączona 
z controlZ: aplikację robota wraz z narzędziami typu „end-of-
-arm” można tworzyć i uruchamiać przy użyciu neutralnych 
narzędzi programistycznych, takich jak Drag&Bot, niezależnie 
od tego, jaki robot jest używany. Również wtedy Zimmer 
Group zapewnia wsparcie w formie odpowiednich integracji 
oprogramowania inteligentnych komponentów automatyki. 

Zaletą tego rozwiązania jest możliwość programowania przy 
użyciu dowolnej platformy, zawsze w tym samym otoczeniu 
projektowym i z tymi samymi, sprawdzonymi interfejsami 
umożliwiającymi nawiązanie połączenia z komponentami, 
a w rezultacie — wykorzystywanie neutralnego oprogramowa-
nia do sterowania robotami i instalacjami. Ponadto Zimmer 
Group oferuje również moduły funkcyjne pod nazwą controlZ 
dla popularnych producentów sterowników PLC, co uprasz-
cza podłączanie naszych komponentów mechatronicznych 
oraz dostarczanie danych poprzez OPC-UA.

controlZ — moduły oprogramowania do robotów i układów sterowania

controlZ
USŁUGI CYFROWE

guideZ — oprogramowanie ułatwiające inte-
grację i programowanie komponentów



Cyfrowy bliźniak virtualZ rewolucjonizuje procesy w całym 
łańcuchu wartości. Jako wirtualny obraz produktu, produkcji 
lub wydajności umożliwia płynne łączenie poszczególnych 
etapów procesu. Zwiększa to znacząco wydajność, minimali-
zuje liczbę błędów, skraca cykle rozwojowe, a także umożli-
wia stosowanie nowych modeli biznesowych. virtualZ oferuje 
pełne możliwości symulacji w czasie rzeczywistym jako 
Software-in-the-Loop lub Hardware-in-the-Loop. W minionym 
roku virtualZ umożliwił wielu klientom naszych działów 
technologii systemowej i technologii maszyny dokładne 

zaplanowanie i oszacowanie kosztów, począwszy od 
integracji konstrukcyjnej, aż po realizację projektu, w możli-
wie najkrótszym czasie. Dzięki virtualZ można pracować 
nawet w bardzo wąskich oknach czasowych, ponieważ przed 
wdrożeniem danej fazy projektu można dla każdej z nich 
wielokrotnie wykonywać realistyczne symulacje i optymaliza-
cje. Przy tym możliwe zastosowania nie kończą się wraz 
z uruchomieniem, lecz „wirtualny bliźniak” może produkować 
w przestrzeni wirtualnej równolegle lub z opóźnieniem 
w stosunku do fizycznej maszyny/instalacji i oferuje funkcje, 
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które jeszcze kilka lat temu byłyby nie do pomyślenia. 
Maszyna wirtualna może przewidywać optymalizacje 
i weryfikować je za pomocą testów w świecie wirtualnym, 
może potwierdzać zużycie lub wskazywać jego przyczyny za 
pomocą danych porównawczych. Może ona prezentować 
aktualizacje w rzeczywistych warunkach z wiarygodnymi 
danymi i w ten sposób tworzyć podstawę do realistycznej 
oceny planów przebudowy. Zimmer Group połączyła swoje 
działania z kilkoma platformami oprogramowania, tworząc 
w ten sposób virtualZ. Różne platformy oprogramowania 

zapewniają maksymalną elastyczność zarówno interfejsów, 
jak i przy doborze środowiska symulacyjnego oraz w dalszym 
przetwarzaniu danych. Obecnie są dostępne następujące 
funkcje: wykrywanie kolizji, analiza czasu cyklu, połączenie 
ze sterownikiem PLC oraz wirtualne testy komponentu, 
a nawet złożonych systemów, zarówno w celu wstępnego 
uruchomienia, jak i rozbudowy maszyn i instalacji.

Human Machine Interface

ERP / MES

Proces PLC / Cyfrowy bliźniak Fizyka / Kartografia danych Wirtualny element obrabiany

Model funkcjonalny

TIA SIMIT

Układ sterowania w czasie 
rzeczywistym, wraz z oprogramo- Instalacja

Oprogramowanie wirtualizacji

MCD / VIRTUOS

Cyfrowy bliźniak instalacji

Cyfrowy bliźniak instalacji na podstawie 
gniazda obróbki drewna
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Interfejsy użytkownika z przej-
rzystą strukturą i graficzną 
prezentacją poszczególnych ob-
szarów funkcjonalnych instalacji. 
Bezpośredni dostęp do protokołu 
zdarzeń i zarządzania zlecenia-
mi nie tylko poprawia wygodę 
i wydajność, lecz także zmniejsza 
liczbę błędów obsługi i zwiększa 
bezpieczeństwo pracy.

Wszystkie zainstalowane w insta-
lacjach agregaty i stacje mogą 
być parametryzowane i obsługi-
wane przez interfejs HMI. Różne 
role użytkowników umożliwiają 
również dostęp serwisowy do in-
stalacji.

visualZ
USŁUGI CYFROWE

Wraz z rozwiązaniem visualZ Zimmer Group oferuje do 
komponentów i systemów mechatronicznych specjalny, 
wygodny i przyjazny dla użytkownika interfejs HMI w celu 
uproszczenia instalacji komponentów, np. w układzie 
sterowania robota lub w bardziej złożonych systemach. Dzięki 
szybkiemu i intuicyjnemu interfejsowi HMI zapewnia użytkow-
nikom maksymalną elastyczność w tworzeniu, zapisywaniu 
i przywracaniu parametrów urządzenia, a także wspiera ich 
w diagnostyce i konserwacji zapobiegawczej. HMI zapewnia 

bezpieczeństwo użytkownika (wskaźnik błędu 0% podczas 
obsługi) oraz największą możliwą różnorodność w tworzeniu 
i zarządzaniu profilami aplikacji. W dziedzinie technologii 
maszyny Zimmer Group udostępnia interfejs HMI oparty na 
komputerze z bardzo szerokim zakresem funkcji, natomiast 
w dziedzinie technologii systemowej interfejs HMI oparty na 
HTML5, którego można używać na dowolnym urządzeniu 
końcowym z dostępem do Internetu.

Wizualizacja komponentów



Interfejs interakcji / 
HMI

ERP

MES

SCADA / HMI

Control Level

Device Level

Se
rw

er

Compiler Serwer HMI
Data 

Storage
IODD

SerwerKI

Condition 
Monitoring

Predictive
Maintenance

9Wszystkie informacje za jednym kliknięciem   ◄   www.zimmer-group.pl

cloudZ
USŁUGI CYFROWE

W 2018 roku Zimmer Group zaprezentowała kompleksowe 
rozwiązanie serwisowe w dziedzinie chmury obliczeniowej — 
cloudZ. Bazuje ono na standardowym komponencie IO-Link 
w połączeniu z dostarczonym serwerem OPC UA, który 
działa jako program usługowy na sterowniku PLC i umożliwia 
w ten sposób podłączenie wszystkich produktów IO-Link firmy 
Zimmer Group do cloudZ. Dzięki wielu czołowym dostawcom 
rozwiązań chmurowych możliwa jest pionowa komunikacja 
w kierunku od komponentu do chmury i odwrotnie. 

Zalety połączenia z cloudZ są wszechstronne i oczywiste. 
Wygodny i przejrzysty odczyt identyfikatorów produktów 
i numerów seryjnych, wizualizacja parametrów stanu i proce-
su w centrum sterowania oraz optymalizacja komponentów 

w poszczególnych zastosowaniach. Zakres możliwości 
obejmuje dostarczanie do oceny parametrów stanu i proce-
su, aż po tworzenie statystyk, bez względu na odległość. 
Korzyści dla użytkownika znacznie przewyższają klasyczne 
usługi cyfrowe i zapewniają całkowicie intuicyjne wsparcie 
użytkownika w zakresie elastycznej integracji komponentów 
w aplikacji i prostej optymalizacji poprzez dedykowane 
wskazówki dla użytkownika i konkretne sugestie dotyczące 
optymalizacji. Interfejs użytkownika cloudZ został opracowa-
ny z myślą o szybkiej, bezpiecznej i wygodnej obsłudze i jest 
kompatybilny z każdym komputerem, tabletem lub smartfo-
nem z dostępem do Internetu oraz wszystkimi popularnymi 
przeglądarkami. 

Chmura
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SERWIS ZIMMER GROUP — PROFESJONALNY, NIEZAWODNY I SKUTECZNY. ZAPEWNIAMY 
WSPARCIE NA CAŁYM ŚWIECIE! OD URUCHOMIENIA PRZEZ KONSERWACJĘ I NAPRAWĘ 
AŻ PO MODERNIZACJĘ — OFERUJEMY KOMPETENTNE I NIEZAWODNE WSPARCIE PRZEZ 
CAŁY CYKL ŻYCIA SYSTEMU.

Przyszłościowy IoT oznacza dramatycznie wysoki wzrost liczby 
połączonych w sieć maszyn, instalacji i robotów. W związku 
z tym znacznie wzrośnie również częstotliwość komunikacji. 
Pojawiają się nowe modele biznesowe, tradycyjne rynki 
zostaną ponownie podzielone i staną się bardziej globalnie 
konkurencyjne niż wcześniej. supportZ firmy Zimmer Group 
oferuje funkcje znacznie wykraczające poza wsparcie online 
produktów i infolinię. Tworzenie sieci ma wiele zalet w całym 
cyklu życia produktu. supportZ nie tylko zapewnia wsparcie 

podczas wdrażania i uruchamiania komponentów i instalacji, 
lecz także umożliwia integrację prowadzenia dokumentacji, 
odtwarzalności i wsparcia technicznego instalacji z zupełnie 
nowymi modelami biznesowymi i obiegami pracy z klientami 
— nie tylko lokalnie, lecz także na całym świecie. Dzięki 
supportZ takie funkcje jak Condition Monitoring i Predictive 
Maintenance stają się częścią Twojego modelu biznesowego, 
a zarazem Twojego sukcesu.

supportZ
USŁUGI CYFROWE



MODUŁY SMART COMMUNICATION
BILET WSTĘPU DO DIGITALIZACJI

Jako pionier branży digitalizacji Zimmer Group kontynuuje 
rozwój strategii produktowej. Już na targach Motek 2017 
firma Zimmer Group we współpracy z producentem maszyn 
zaprezentowała swoje rozwiązanie symulacyjne virtualZ 
z pełnymi możliwościami symulacji w czasie rzeczywistym. 
Po zaoferowaniu klientom jesienią 2018 roku zintegrowanych 
rozwiązań — opartych na platformach oprogramowania tych 
klientów — Zimmer Group zaprezentowała po raz kolejny na 
targach Motek dwa dodatkowe moduły cyfrowe. Pierwszy 
z nich to inteligentny moduł komunikacyjny, w skrócie SCM. 

SCM to bramka Master Gateway, przystosowana do wszyst-
kich komponentów IO-Link. SCM za pomocą dwóch swoich 
kanałów może sterować dwoma urządzeniami i zapewnia 
funkcjonalne bezpośrednie przekształcenie protokołu 
magistrali na IO-Link i odwrotnie. Umożliwia to zintegrowanie 
urządzeń IO-Link z infrastrukturą cyfrową oraz praktycznie 
pełne wykorzystanie rozszerzonego zakresu funkcji kompo-

nentów IO-Link. SCM jest dostępny w dwóch wersjach, jako 
zacisk magistrali do montażu na szynie montażowej w szafie 
sterowniczej ze standardową szerokością rastra 1 oraz jako 
adapter do bezpośredniego zamontowania na narzędziu typu 
„end-of-arm”. Wersja do montażu na szynie montażowej ma 
klasę ochrony IP20, a model do montażu „end of arm” jest 
wykonany jako IP54. 

Drugą nowością firmy Zimmer Group prezentowaną podczas 
targów Motek jest narzędzie programistyczne guideZ. Służy 
ono do szybkiego i bardzo łatwego uruchamiania komponen-
tów. Umożliwia wdrożenie i uruchomienie naprawdę każde-
mu użytkownikowi. Możliwe jest przy tym przełączanie 
między kreatorem dla początkujących a trybem eksperta. 
Dane parametrów tego uruchomienia w 7 krokach można 
łatwo i bez komplikacji przystosować do każdego układu 
sterowania PLC lub również do małych układów sterowania 
— to właśnie Usability by THE KNOW-HOW FACTORY!

Inteligentne narzędzia End-of-Arm!
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Viale Montegrappa, 7
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info.it@zimmer-group.com
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KANADA: 
ZIMMER GROUP CANADA INC.
26 Saunders Road
CA L4N 9A8 Barrie, ON
T +1 416766-6371
F +1 416766-6370
info.ca@zimmer-group.com
www.zimmer-group.ca

POLSKA: 
ZIMMER GROUP POLSKA SP.Z O.O.
Ul. Widok 5
PL 43-300, Bielsko-Biala
T +48 53 8316-332
info.pl@zimmer-group.com
www.zimmer-group.pl

AUSTRIA: 
ZIMMER GROUP AUSTRIA GMBH
Dorf 23
4751 Dorf an der Pram
T +43 7764 21222
F +43 7764 21222-22
info.at@zimmer-group.com
www.zimmer-group.at

SZWAJCARIA, LIECHTENSTEIN: 
ZIMMER GMBH  
NIEDERLASSUNG SCHWEIZ
Westbahnhofstraße 2
CH  4500 Solothurn
T +41 32621-5152
F +41 32621-5153
info.ch@zimmer-group.com
www.zimmer-group.ch

SŁOWACJA, CZECHY: 
ZIMMER GROUP SLOVENSKO S.R.O.
Centrum 1746/265
SK Považská Bystrica 01706
T +421 42 4331-788
F +421 42 4331-266
info.sk@zimmer-group.com
www.zimmer-group.sk

HISZPANIA, PORTUGALIA: 
ZIMMER GROUP IBERIA S.L.U.
C./ Charles Darwin 5, Nave 11
ES 28806 Alcalá de Henares/Madrid
T +34 91 882 2623
F +34 91 882 8201
info.es@zimmer-group.com
www.zimmer-group.es

KOREA POŁUDNIOWA: 
ZIMMER GROUP ASIA LTD.  
KOREAN OFFICE
1301 Byucksan digital valley 5,  
Beotkkot-ro 244, Geumcheon-Gu,  
KR  08513 Seoul 
T +82 2 2082-5651
F +82 2 2082-5650
info.kr@zimmer-group.com
www.zimmer-group.kr

TAJWAN, SINGAPUR, BRUNEI,  
KAMBODŻA, INDONEZJA, LAOS,  
MALEZJA, BIRMA, FILIPINY, TAJLANDIA, 
WIETNAM, AUSTRALIA, NOWA ZELANDIA: 
ZIMMER GROUP ASIA LTD.
9F-3, No. 15, Jingguo Rd.,
Taoyuan Dist.,
TW 330 Taoyuan City
T +866 3 301 8829
F +866 3 301 8929
info.asia@zimmer-group.com
www.zimmer-group.com

USA, KOLUMBIA, MEKSYK: 
ZIMMER GROUP US INC.
1095 6th Street Ct SE
US Hickory, NC, 28602
T +1 828 855 9722
F +1 828 855 9723
info.us@zimmer-group.com
www.zimmer-group.com

ZIMMER GROUP — KNOW-HOW FACTORY

NASZA KNOW-HOW FACTORY PRACUJE DLA WSZYSTKICH BRANŻ I DOSTARCZA WSZYSTKO Z JEDNEJ RĘKI. WACHLARZ 
NASZYCH MOŻLIWOŚCI JEST BARDZO SZEROKI, ZARÓWNO POD WZGLĘDEM ILOŚCI, JAK I ZRÓŻNICOWANIA ROZWIĄZAŃ. 

MAJĄ PAŃSTWO PROBLEM DO ROZWIĄZANIA? JESTEŚMY GOTOWI POMÓC! CZEKAMY NA PAŃSTWA WYZWANIA W DZIEDZINIE 
BADAŃ I ROZWOJU. Z NASZEJ SPÓŁKI POCHODZĄ LICZNE INNOWACJE. ZACHWYCAMY SIĘ WSZYSTKIM CO NOWE I 
PRZEPEŁNIA NAS PIONIERSKI DUCH PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.


